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6 Capacity opinions

6.1 Inleiding

487. Inhoud. Er zijn vier capacity opinions: (a) de incorporation opinion, (b) de corpo-
rate power opinion, (c) de corporate action opinion, en (d) de validly signed opinion. De 
gebruikelijke benaming van een “incorporation opinion” die ziet op een VOF of CV is 
“formation opinion”.

488. Verschillende capacity opinions. Zie over de incorporation opinion nr.  491 e.v. en 
over de formation opinion nr. 513 e.v. Zie over de corporate power opinion nr. 533 e.v. Zie 
over de corporate action opinion nr. 560 e.v. Zie over de validly signed opinion nr. 624 e.v.

489. Overlap met enforceability opinions. Die vier capacity opinions strekken zich samen 
uit over alle vragen die onder ogen moeten worden gezien bij de beantwoording van de 
vraag of de opinionvennootschap de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is 
aangegaan. Voor zover de kwesties waarop de capacity opinions zien, gevolgen kunnen 
hebben voor de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding, overlappen zij met de enfor-
ceability opinions; zie nr. 38 e.v.

490. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen en VOF’s en CV’s. De capacity opi-
nions waarover dit hoofdstuk gaat, zijn capacity opinions over Nederlandse privaatrech-
telijke rechtspersonen – verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, 
NV’s, BV’s en stichtingen – en Nederlandse VOF’s en CV’s. Meer zeldzame capacity 
opinions over rechtspersonen en vennootschappen die zijn opgericht onder Europese 
regels – Europese naamloze vennootschappen (SE’s), Europese economische samenwer-
kingsverbanden (EESV’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s) – blijven 
buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor tamelijk zeldzame opinions over publiekrechte-
lijke rechtspersonen en nog zeldzamer opinions over kerkgenootschappen. Verenigingen 
waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, en die dientengevolge niet 
volledig rechtsbevoegd zijn (art. 2:30 BW), en verenigingen van eigenaars (art. 5:124 BW) 
komen in de opinionpraktijk niet voor, zodat ook zij buiten beschouwing blijven. Hetzelfde 
geldt voor verenigingen die niet zijn opgericht bij notariële akte (vgl. art. 2:26 lid 2 BW) 
maar waarvan de statuten later in een notariële akte zijn opgenomen (art. 2:28 BW).
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6.2 De incorporation opinion – rechtspersoon

491. Opinion:

The Company has been [duly] incorporated and [validly] exists as a private company 
with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

492. Betekenis. De tekst in nr. 491 is die van een gebruikelijke incorporation opinion. 
De opinion houdt in dat: (a) de opinionvennootschap is opgericht, (b) de opinionven-
nootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap de in de opinionparagraaf genoemde 
rechtsvorm heeft.754, 755

493. Opinion alleen over privaatrechtelijke rechtspersoon. De in nr. 491 opgenomen tekst 
gaat ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie 
voor het geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 513 e.v.

494. “has been incorporated and exists”. Een rechtspersoon kan niet bestaan als hij niet 
is opgericht. De bevestiging dat de opinionvennootschap “has been incorporated” ligt 
aldus besloten in de bevestiging dat zij “exists” en is overbodig.756,  757 De bevestiging is 
echter gebruikelijk. De tekst in nr. 491 gaat ervan uit dat de opinionvennootschap voort-
bestaat in de vorm waarin zij is opgericht. Als de opinionvennootschap zich na oprichting 
heeft omgezet in een andere rechtsvorm, moet de tekst worden aangepast. Hij zal moeten 
zeggen dat de opinionvennootschap “has been incorporated” als de ene rechtsvorm en 
“ exists” als de andere rechtsvorm.758

754 Hofstede, TvOb 2007, p. 110, lijkt te stellen dat de incorporation opinion ook inhoudt dat de opinion-
vennootschap na oprichting “aan alle voorschriften heeft voldaan”. Die stelling is onjuist; vgl. nr. 497 
en 501. 

755 In de Verenigde Staten betekent de incorporation opinion “that the incorporators complied with all 
requirements in effect at the time of incorporation for the company to be incorporated under the then 
applicable corporation statute and that government officials took the steps required by the statute to 
bring the company into existence as a corporation” en “that on the date of the opinion letter the com-
pany exists de jure as a corporation under the applicable corporation law”; Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 193-194 en 203. In dezelfde zin TriBar 1998, § 6.1.1 en 6.1.3.

756 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944. Nijnens 1996, p. 72, stelt dat aan “exists” naast “has 
been incorporated” geen behoefte bestaat. Dat is juist als – zoals voor de hand ligt – wordt aangenomen 
dat een opinion dat een rechtspersoon is opgericht, misleidend is als het bestaan van de rechtspersoon 
inmiddels is beëindigd zonder dat de opinion daarop wijst; vgl. nr. 285. 

757 In Amerikaansrechtelijke opinions is dit anders. Een bevestiging dat een Amerikaanse opinionven-
nootschap “has been incorporated” kan uitgebreid onderzoek vergen; vgl. noot 776. Een enkele beves-
tiging dat een dergelijke opinionvennootschap “exists” vergt naar “customary practice” slechts beperkt 
onderzoek; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 207-208, en TriBar 1998, § 6.1.3(b).

758 De opinionparagraaf gaat ervan uit dat de opinionvennootschap is opgericht naar Nederlands recht. 
Als de opinionvennootschap is opgericht naar buitenlands recht en een Nederlandse rechtspersoon is 
geworden door grensoverschrijdende omzetting, moet de opinionparagraaf worden beperkt. De opi-
niongever kan vaststellen of de Nederlandse regels voor omzetting zijn gevolgd. Of de opinionvennoot-
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495. Oprichtingseisen; ontbinding. Oprichting van een rechtspersoon vereist een door 
een notaris ondertekende akte (art.  2:4 lid 1 BW jo. art.  2:27 lid 1759 (vereniging), 2:53 
lid 1 (coöperatie), 2:53 lid 2 (onderlinge waarborgmaatschappij), 2:64 lid 2 (NV), 2:175 
lid 2 (BV) en 2:286 lid 1 BW (stichting)). Ontbeert de door de notaris ondertekende akte 
authenticiteit, dan staat dat aan de oprichting niet in de weg.760 Andere oprichtingsgebre-
ken verhinderen de oprichting van een rechtspersoon niet.761 Zij kunnen slechts leiden tot 
ontbinding van de rechtspersoon door de rechter (art. 2:21 lid 1 onder a BW). Een een-
maal opgerichte rechtspersoon bestaat totdat hij is ontbonden en, als er iets te vereffenen 
valt, zijn vermogen is vereffend (art. 2:19 lid 5 BW). Een rechtspersoon houdt daarnaast 
op te bestaan door een juridische fusie of splitsing waarbij de rechtspersoon verdwijnt 
(art. 2:311 en 2:334c BW).

496. Vroegere oprichtingseisen en overgangsrecht. Een regel die zegt in welke gevallen een 
rechtspersoon is opgericht, kwam tot 1 januari 1992 in de wet niet voor. Met ingang van 
1 januari 1992 bepaalde de wet dat een rechtspersoon was opgericht als er een door een 
notaris ondertekende akte was en, voor NV’s en BV’s, een verklaring van geen bezwaar 
(art. 2:4 lid 1 BW oud).762 Met ingang van 1 juli 2011 is de eis van een verklaring van geen 
bezwaar geschrapt.763 De regel van 1 januari 1992 had terugwerkende kracht; hij bepaalde 
mede de gevolgen van gebreken in de oprichting van een rechtspersoon die voor 1 janu-
ari 1992 was opgericht.764 Een overgangsregel bij de regel van 1 juli 2011 ontbreekt. Het 
is aannemelijk dat voor die regel de hoofdregel van overgangsrecht geldt: onmiddellijke 
werking maar geen terugwerkende kracht.765 Om vast te stellen of een rechtspersoon is 

schap naar toepasselijk buitenlands recht is opgericht en ten tijde van de omzetting bestond, en of de 
buitenlandse regels voor omzetting zijn gevolgd, zal hij in een assumption moeten veronderstellen. Een 
algemene regeling voor grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse kapitaalvennootschap 
in een NV of een BV is in voorbereiding.

759 Een uitzondering geldt voor de informele vereniging, die ook zonder door een notaris ondertekende 
akte kan ontstaan (art. 2:26 lid 2 BW), maar die blijft in dit boek buiten beschouwing; zie nr. 490.

760 Een uitzondering geldt als de akte een testament of andere uiterste wils beschikking is, maar als dat in 
de opinionpraktijk al voorkomt, is het een zeldzaamheid.

761 Dat een lichaam dat zich als rechtspersoon voordoet, dat niet blijkt te zijn omdat die rechtspersoon 
niet is opgericht, is zeldzaam. Zie voor voorbeelden HR 24 april 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5584, 
NJ 1987/660 en HR 7 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AG6042, NJ 1989/630, Rb. Roermond 17 septem-
ber 1981, ECLI:NL:RBROE:1981:AC7308, NJ 1982/226. Vgl. ook Rb. Amsterdam 11 oktober 2004, 
ECLI:NL:RBAMS:2004:AS3756, JOR 2005/2. Zie voor een geval waarin zelfs van een schijn van oprich-
ting geen sprake was Rb. Arnhem 22 januari 1981, ECLI:NL:RBARN:1981:AC7116, NJ 1984/562.

762 Art. II Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (zesde gedeelte) (zie voor de datum van inwerking-
treding Stb. 1990, 90).

763 Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet docu-
mentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het ver-
beteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding 
van misbruik van rechtspersonen (Stb. 2010, 280; zie voor de datum van inwerkingtreding Stb. 2011, 
194).

764 Art. 7 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) (en ook art. 30 Overgangswet 
nieuw Burgerlijk Wetboek).

765 Vgl. art. 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek; zie ook De Die, AA 1991, p. 102-113.

Over opinions.indd   263 17-5-2016   15:01:34



Over opinions

264

opgericht, moet dus worden onderscheiden. Een rechtspersoon is, ongeacht de datum van 
oprichting, in beginsel opgericht als er een door een notaris ondertekende akte is. Een 
uitzondering geldt voor NV’s en BV’s die voor 1 juli 2011 zijn opgericht. Een dergelijke NV 
of BV is slechts opgericht als er naast een door een notaris ondertekende akte tevens een 
verklaring van geen bezwaar is. De verklaring van geen bezwaar in haar huidige vorm, die 
wordt gegeven door de Minister van Justitie (art. 2:64 lid 2 en 2:175 lid 2 BW) dateert van 
1 april 1929.766 Voordien eiste de wet “koninklijke bewilliging”.767 Een redelijke wetsuitleg 
vergt dat waar de wet sprak van “verklaring van geen bezwaar” voor vennootschappen die 
zijn opgericht voor 1 april 1929 wordt gelezen: koninklijke bewilliging.

497. Geen uitspraak over mogelijke ontbinding. De opinionparagraaf zegt dat de opi-
nionvennootschap bestaat, maar niet dat aan dat bestaan niet kan worden getornd. Werd 
de opinion zo ruim uitgelegd, dan zou de opiniongever moeten onderzoeken of de ven-
nootschap mogelijk kan worden ontbonden. Dat onderzoek wordt van hem echter niet 
gevergd.768 Er is een breed scala van ontbindingsgronden (art. 2:19a, 2:20, 2:21 lid 1, 2:74, 
2:185 en 2:301 BW). Onderzoek daarnaar is onbegonnen werk. Het zou niet alleen vergen 
dat de opiniongever documenten onderzoekt – in het bijzonder nagaat of de statuten van 
de opinionvennootschap aan de wet voldoen; vgl. nr. 501 – maar hem ook verplichten tot 
enigszins ongrijpbaar onderzoek naar de werkzaamheden van de opinionvennootschap, 
om zeker te stellen dat de vennootschap niet kan worden verboden verklaard en ontbon-
den (art. 2:20 BW). Dat onderzoek zou kostbaar zijn. Daartegenover staat dat gedwongen 
ontbinding van rechtspersonen in Nederland uiterst zeldzaam is.769 Zo beschouwd heeft 
de opinionontvanger bij dergelijk uitvoerig onderzoek in de praktijk geen baat. Het onder-
zoek kan daarom achterwege blijven. Zie echter nr. 506.

498. Benaming rechtsvormen. De rechtsvorm van de opinionvennootschap wordt in 
de opinionparagraaf doorgaans in het Engels en (om misverstanden te voorkomen; zie 

766 De koninklijke bewilliging is vervallen en vervangen door een verklaring van geen bezwaar van de 
Minister van Justitie bij de Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze 
vennootschap en de regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus (Stb. 1928, 216; zie voor de 
datum van inwerkingtreding Stb. 1928, 364).

767 Art.  23 WvK zoals dat luidde vanaf 1 oktober 1835 tot 1 april 1929 (krachtens de Wet van den 
26 December 1835, houdende veranderingen in het eerste boek van het Wetboek van Koophandel, Stb. 
1835, 44).

768 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 205-206.
769 Gepubliceerde rechtspraak over ontbinding op grond van art. 2:21 BW ontbreekt. Ontbinding van een 

rechtspersoon op grond van art. 2:20 BW – strijd van de werkzaamheid van de rechtspersoon met de 
openbare orde – komt nu en dan voor; vgl. Rb Almelo 29 augustus 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD3265 
en HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948, NJ 2014/507. Inactieve rechtspersonen worden wel ontbon-
den op grond van art. 2:19a BW; zie bijvoorbeeld CBb 2 december 1997, ECLI:NL:CBB:1997:ZG0194, 
AB 1998/135, CBb 2 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ2672, JOR 2007/63 en CBb 27 maart 2008, 
ECLI:NL:CBB:2008:BC8398, RON 2008/40.
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nr.  97)) daarachter in het Nederlands vermeld.770 De vermelding van de Nederlandse 
benaming strekt ertoe misverstanden te voorkomen; zie nr. 94 e.v.771

499. Onderzoek. Om de incorporation opinion te kunnen geven, behoeft de opinion-
gever de akte van oprichting en de statuten van de opinionvennootschap, en een han-
delsregisteruittreksel. De opiniongever behoort na te gaan of de opinionvennootschap is 
opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten.

500. Onderzoek beperkt tot akte van oprichting en statuten. Het onderzoek dat de opi-
niongever moet doen om de incorporation opinion te kunnen geven, is beperkt. Het oor-
deel dat de opinionvennootschap is opgericht, ontleent de opiniongever aan de akte van 
oprichting. Die behoort hij op te vragen bij het handelsregister. Hij mag er vervolgens 
van uitgaan dat het door hem ontvangen document daadwerkelijke de akte van oprich-
ting is; zie nr. 419 e.v. en 257. De opiniongever mag er voorts van uitgaan dat de akte van 
oprichting door een notaris is getekend, en voor zover oprichting een verklaring van geen 
bezwaar vergt, dat die verklaring is verleend; zie nr. 257.772 Het oordeel dat de opinion-
vennootschap bestaat, ontleent de opiniongever ook aan het handelsregister. Ontbinding, 
fusie en splitsing moeten in het handelsregister worden ingeschreven (art. 2:19 lid 3, 318 
lid 3, 333j en 334n lid 3 BW). Als een dergelijke inschrijving ontbreekt, mag de opinion-
gever ervan uitgaan dat ontbinding, fusie of splitsing niet aan de orde is; vgl. nr. 419 e.v.773 
De rechtsvorm van de opinionvennootschap blijkt uit haar akte van oprichting en statu-
ten. Ook de statuten behoort de opiniongever op te vragen bij het handelsregister. Hij mag 
ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opinionven-
nootschap zijn; zie opnieuw nr. 419 e.v.774 Als de opinionvennootschap na oprichting is 
omgezet in een andere rechtsvorm behoort de opiniongever ook de akte van omzetting op 
te vragen bij het handelsregister.

770 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, betoogt dat een vermelding in het Engels tot verwarring kan 
leiden en dus beter achterwege kan blijven.

771 Gebruikelijke Engelse aanduidingen zijn “association” (vereniging), “cooperative” (coöperatie), 
“mutual insurance association” (onderlinge waarborgmaatschappij), “limited liability company” of 
“public limited liability company” (NV), “private company with limited liability” of “private limited 
liability company” (BV) en “foundation” (stichting). Zie ook Nijnens 1996, p. 43.

772 Aldus ook Nijnens 1996, p. 72-73. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 91, stellen dat een opiniongever 
“normally” een assumption opneemt dat de akte van oprichting door een notaris is ondertekent en dat 
een verklaring van geen bezwaar is verleend. Dat is echter onnodig.

773 Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 116. Nijnens 1996, p. 73, stelt dat de opiniongever moet 
vaststellen dat de opinionvennootschap niet is ontbonden. Het is aannemelijk dat hij daarmee niet 
bedoelt dat de opiniongever op dit punt meer moet doen dan het handelsregister te raadplegen. 

774 Vgl. ook Nijnens 1996, p. 73.
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501. Geen onderzoek wettigheid akte van oprichting en statuten. De opiniongever hoeft 
niet na te gaan of de akte van oprichting en de statuten aan de wet voldoen.775 Gebreken 
in de akte van oprichting of de statuten tasten de oprichting van de opinionvennootschap 
niet aan.776 Ook het bestaan van de opinionvennootschap wordt erdoor niet aangetast. 
Gebreken kunnen slechts leiden tot ontbinding van de opinionvennootschap (art.  2:21 
BW); vgl. nr. 495. In de praktijk komt een dergelijke ontbinding niet voor. Dat zal mede zijn 
omdat de eis dat oprichting en statutenwijziging bij notariële akte moeten geschieden (zie 
voor oprichting nr. 495 en voor statutenwijziging art. 2:43 lid 5 (vereniging, jo. art. 2:53a 
ook coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:124 lid 1 (NV), 2:234 lid 1 (BV) 
en 2:293 BW (stichting)) een zekere waarborg is dat akte van oprichting en statuten aan de 
wet voldoen. Vaststellen of de akte van oprichting en de statuten aan de wet voldoen, vergt 
ondertussen uitvoerig onderzoek. Het beperkte belang dat de opinion ontvanger heeft bij 
een geruststelling dat akte van oprichting en statuten aan de wet voldoen, weegt tegen de 
met dat onderzoek gemoeide kosten niet op; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.

502. Toevallig ontdekte gebreken. Een vraag is of de opiniongever aandacht moet beste-
den aan gebreken in de akte van oprichting of de statuten waarop hij min of meer bij 
toeval stuit. Op die vraag past in het algemeen een ontkennend antwoord. Gebreken zul-
len doorgaans kunnen worden hersteld. Als dat gebeurt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de 
rechter op grond van het gebrek nog tot ontbinding zal overgaan (vgl. art. 2:21 lid 2 BW, 
dat de rechter de mogelijkheid geeft om een rechtspersoon waarvoor ontbinding dreigt, 
een termijn te gunnen waarbinnen het gebrek in kwestie kan worden hersteld). De zorg 
die de opiniongever jegens zijn cliënt moet betrachten, zal doorgaans eisen dat hij de cliënt 
van het gebrek op de hoogte brengt. Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat het gebrek 
– door aard of omvang of omdat het niet kan worden hersteld – een reëel gevaar op ont-
binding van de opinionvennootschap oplevert, verdient het gebrek in de opinion aan de 
orde te worden gesteld; vgl. nr. 506.

503. Ontbreken akte van oprichting. De praktijk leert dat het handelsregister niet altijd in 
staat is om de akte van oprichting van een opinionvennootschap te verschaffen. De dos-
siers van het handelsregister blijken sinds de digitalisering daarvan, die in 1998 is begon-
nen en in 2001 is afgerond, niet meer altijd compleet. Als het handelsregister op dit punt 
tekortschiet, zijn er drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de akte van oprich-
ting kan worden geput uit de Staatscourant. Dat kan als de opinionvennootschap vóór 

775 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, stelt dat “[o]m onnodige kosten te voorkomen […] ook meestal 
[wordt] aangenomen dat “the Articles of Association comply with Netherlands law”. Dat suggereert ten 
onrechte dat als een assumption langs die lijnen ontbreekt, de opiniongever zou moeten nagaan of de 
statuten aan de wet voldoen.

776 Naar Amerikaans recht kunnen oprichtingsgebreken wél meebrengen dat geen rechtspersoon is opge-
richt. Een Amerikaans opiniongever moet daarom meer onderzoek doen dan van een Nederlands opi-
niongever wordt gevraagd; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 193 e.v.
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1 april 1929 als NV is opgericht. Tot die datum vergde de oprichting van NV koninklijke 
bewilliging. De bewilliging werd met de akte van oprichting gepubliceerd in een “bijvoeg-
sel tot de Nederlandsche Staatscourant”. De tweede mogelijkheid is dat de opinionven-
nootschap of de oprichtende notaris (een kopie van) de akte van oprichting verschaft. Als 
die akte op het eerste gezicht een notariële akte is, mag de opiniongever daarop zonder 
nader onderzoek afgaan; zie nr. 257. De derde mogelijkheid is dat het niet mogelijk blijkt 
de akte van oprichting boven water te halen. In dat geval kan de opiniongever niet zelf 
vaststellen dat aan de minimale eis voor oprichting – een door een notaris ondertekende 
akte – is voldaan. Als de opinionvennootschap in het handelsregister is ingeschreven en 
het handelsregister wel de statuten van de opinionvennootschap kan verstrekken, is dat 
echter een voldoende basis is om aan te nemen dat de vennootschap is opgericht. Bij de 
eerste inschrijving van de opinionvennootschap in het handelsregister moet de akte van 
oprichting bij het handelsregister zijn gedeponeerd. Was dat niet zo, dan had het handels-
register de inschrijving geweigerd. Een notaris die een akte van statutenwijziging ver-
lijdt en de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten opmaakt, zal dat uitsluitend doen 
als hij van het handelsregister de geldende statuten heeft verkregen. Tussen de van het 
handelsregister verkregen geldende statuten van de opinionvennootschap en de akte van 
oprichting bestaat aldus een keten waarvan elke schakel door een notaris is afgezegend. 
Omdat het handelsregister en notarissen hun werk over het algemeen naar behoren doen, 
rechtvaardigt de beschikbaarheid van statuten het vermoeden dat de opinionvennoot-
schap is opgericht. De vraag is of dat vermoeden krachtig genoeg is om een incorporation 
opinion op te bouwen. Zeker als de opinionvennootschap een gevestigde onderneming 
is met algemene naamsbekendheid, is daar wat voor te zeggen. De opiniongever kan er 
echter ook voor kiezen om in een qualification uiteen te zetten dat weliswaar de akte van 
oprichting niet kon worden verkregen maar dat het vereiste van inschrijving bij het han-
delsregister (met depot van de akte van oprichting) en het vereiste van notariële tussen-
komst bij statutenwijziging voldoende aanwijzing opleveren dat de opinionvennootschap 
is opgericht; vgl. nr. 286.777

504. Terrorismelijsten. Een rechtspersoon die is opgenomen op een van de drie Europese 
terrorismelijsten is van rechtswege verboden en onbevoegd tot het verrichten van rechts-
handelingen (art. 2:20 lid 3 BW). Dat een rechtspersoon verboden is, tast op zichzelf zijn 
bestaan niet aan.778 Een rechtspersoon die geen rechtshandelingen mag verrichten, kan 
echter niet meer zinvol voortleven. Een incorporation opinion die zegt dat een verboden 
rechtspersoon bestaat, zou daarom misleidend zijn; vgl. nr.  285. Daarom moet de opi-
niongever die een incorporation opinion geeft, nagaan of de opinionvennootschap niet op 

777 Vgl. over de Amerikaanse praktijk – beperking van de incorporation opinion tot een opinion dat de 
opinionvennootschap “exists”, die meer beperkt onderzoek vergt – noot 757.

778 Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een overeenkomstig art.  2:20a lid 3 BW verboden verklaarde 
rechtspersoon blijft bestaan; Kamerstukken II 2004–2005, 28 764, nr. 6, p. 8. 
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een van de Europese terrorismelijsten voorkomt. Zie over het raadplegen van die lijsten 
nr. 432 e.v.779

505. Geen bijzondere assumptions of qualifications. De opinionparagraaf vergt in het 
algemeen geen bijzondere assumptions of qualifications. Als de opiniongever aanwijzin-
gen heeft dat de opinionvennootschap mogelijk zal worden ontbonden, moet hij daarop 
in een qualification wijzen. De bankruptcy qualification mist toepassing.

506. Qualification bij waarschijnlijke ontbinding. Elke rechtspersoon kan worden ontbon-
den; vgl. nr. 497. Ontbinding kan voor de opinionontvanger nadelig zijn. Hoewel de ont-
binding de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet raakt, 
is het praktische gevolg van ontbinding al snel dat de nakoming van die rechtsverhouding 
op zijn minst onzeker wordt.780 Dat een rechtspersoon niet het eeuwige leven hoeft te heb-
ben, behoort de opinionontvanger echter te weten. Op de mogelijkheid van ontbinding 
hoeft dan ook in de opinion in beginsel niet te worden gewezen. Op het beginsel bestaan 
uitzonderingen. Een eerste uitzondering geldt als de opiniongever aanwijzingen heeft dat 
de opinionvennootschap waarschijnlijk wordt ontbonden. Een rechtspersoon wordt ont-
bonden door het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot 
gevolg heeft (art. 2:19 lid 1 aanhef en onder b BW).781 Als de statuten een dergelijke ont-
bindingsregeling bevatten, behoort de opiniongever daarop als uitgangspunt in een quali-
fication te wijzen. Het uitgangspunt wijkt, als de ontbinding zo ver in de toekomst ligt of 
zo onwaarschijnlijk is, dat de opinionontvanger daarvan naar redelijke verwachting geen 
last zal hebben. Een tweede uitzondering geldt als er aanwijzingen zijn dat de ontbinding 
van de opinionvennootschap anderszins dreigt. De rechter voor wie een vordering tot 
ontbinding van een rechtspersoon aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon 
onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1 BW). Bewind moet worden ingeschreven in het han-
delsregister (art. 2:22 lid 5 BW). In een enkel geval kan een rechtspersoon worden ontbon-
den door de Kamer van Koophandel (art. 2:19a BW). De Kamer van Koophandel moet 
het voornemen tot ontbinding meedelen aan de betrokken rechtspersoon. De mededeling 
moet worden ingeschreven in het handelsregister (art. 2:19a lid 3 BW). Als uit het han-
delsregister van bewind of een mededeling omtrent een voorgenomen ontbinding blijkt, is 

779 De opinionontvanger is in veel gevallen een bank of een andere financiële onderneming. De regels 
waaraan dergelijke ondernemingen onderworpen zijn, verplichten hen doorgaans uitvoerig onderzoek 
te doen naar de achtergrond van hun cliënten. Dat onderzoek omvat onderzoek naar de vraag of een 
cliënt voorkomt op enige terrorismelijst. De opinionontvanger die een bank of andere financiële onder-
neming is, zal daarom vaak zelf al hebben vastgesteld dat de opinionvennootschap niet op een Europese 
terrorismelijst voorkomt. Zo beschouwd is verdedigbaar dat de opiniongever onderzoek op dat punt 
achterwege kan laten; vgl. de in nr. 160 besproken vijfde vraag. 

780 De ontbonden opinionvennootschap bestaat voorts voor zover dat voor de vereffening van haar ver-
mogen – dus mede voor de afwikkeling van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – nodig is 
(art. 2:19 lid 5 BW).

781 De gebeurtenis kan niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling zijn (art.  2:19 lid 1 
onder b BW).
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niet uitgesloten dat de betrokken rechtspersoon binnen afzienbare tijd wordt ontbonden. 
Ook daarop hoort de opiniongever in een qualification te wijzen; zie ook nr. 502.782, 783

507. Assumptions over oprichtingsgebreken en ontbinding. Sommige opiniongevers nemen 
met het oog op hun incorporation opinion assumptions op dat de akte van oprichting 
door een notaris is ondertekend en een eventueel vereiste verklaring van geen bezwaar is 
verleend, dat de oprichting van de opinionvennootschap niet aan gebreken lijdt, en dat de 
opinionvennootschap niet is gefuseerd, gesplitst of ontbonden (maar verrassend genoeg 
doorgaans niet dat er geen ontbindingsgronden zijn).784 Dergelijke assumptions zijn over-
bodig. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de akte van oprichting door een notaris is 
ondertekend en dat waar vereist een verklaring van geen bezwaar is verleend; zie nr. 500. 
Oprichtingsgebreken tasten de oprichting en het bestaan van de opinionvennootschap 
niet aan; zie nr. 495. Als van een ontbinding, fusie of splitsing uit het handelsregister niet 
blijkt, is de opinionontvanger beschermd; zie nr. 419 e.v. De assumptions kunnen dan ook 
beter achterwege blijven; vgl. nr. 279.

508. Bankruptcy qualification niet van toepassing. De incorporation opinion wordt in de 
praktijk niet geraakt door de bankruptcy qualification. Faillietverklaring op zichzelf tast 
het bestaan van de opinionvennootschap niet aan. Faillissement leidt wel tot ontbinding 
van de opinionvennootschap als het wordt opgeheven wegens de toestand van de boedel, 
of als de opinionvennootschap in staat van insolventie raakt (art. 2:19 lid 1 onder c BW 
jo. art. 16 lid 1 resp. 173 lid 1 Fw). Omdat het faillissement moet worden ingeschreven 
in de insolventieregisters (zie nr.  439) en het handelsregister (zie nr.  444) en tussen de 
faillietverklaring en de opheffing van het faillissement of het bereiken van de staat van 
insolventie tijd verstrijkt, is nagenoeg uitgesloten dat de opinionvennootschap ten gevolge 
van het faillissement is ontbonden zonder dat de opiniongever van dat faillissement op de 
hoogte is. Als ten tijde dat de opinion moet worden afgegeven de opinionvennootschap 
failliet blijkt te zijn, zal de opinionontvanger daarmee geen zaken willen doen, zodat ook 
geen opinion meer zal worden verlangd.785

782 Vgl. Nijnens 1996, p. 72, die erop wijst dat als tot ontbinding van de opinionvennootschap is besloten, 
de opinionontvanger daarop moet worden gewezen.

783 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 204, noot 3: “Technically, a corporation might still be “validly 
existing” after the board of directors and stockholders have voted to dissolve it voluntarily or merge 
it into another company or after government officials have taken steps to dissolve it involuntarily. 
Nevertherless, the opinion preparers should not give the opinion without disclosure to the opinion 
recipient if they are aware of any such actions.”

784 In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen te 
zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur van de opinionvennootschap in 
zijn bestuursbesluit bevestigt dat de opinionvennootschap niet is gefuseerd, gesplitst of ontbonden, en 
voorts dat niet de insolventie – faillissement, surseance van betaling of noodregeling; zie nr. 473 – van 
de opinionvennootschap is aangevraagd of uitgesproken; zie over die praktijk noot 446.

785 Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, die stelt dat een opinion dat de opinionvennootschap 
“exists” mede inhoudt dat zij kan deelnemen aan het economisch verkeer. Bij die uitleg is de ban-
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509. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf in zijn gebruikelijke vorm zegt 
dat de opinionvennootschap “duly” is opgericht, en “validly” bestaat. De betekenis van 
die woorden is onduidelijk. Zij kunnen beter worden weggelaten. “duly incorporated” te 
vervangen door “duly organised” is te ontraden.

510. “Duly incorporated”; “validly existing”. In zijn gebruikelijke formulering zegt de opi-
nionparagraaf dat de opinionvennootschap is “duly incorporated” en “validly existing”. 
De woorden “duly” en “validly” kunnen aanleiding geven tot misverstand. “duly” zou zo 
kunnen worden uitgelegd dat aan de oprichting van de opinionvennootschap geen gebre-
ken kleven; “validly” zo dat er geen gronden voor ontbinding van de opinionvennootschap 
bestaan. Een onderzoek naar oprichtingsgebreken en ontbindingsgronden valt echter bui-
ten hetgeen van een opiniongever wordt verwacht; zie nr.  497. “Duly incorporat ed” en 
“validly existing” betekenen daarom niet meer dan dat de opinionvennootschap is opge-
richt en bestaat. Zo beschouwd hebben “duly” en “validly” geen betekenis. De woorden 
kunnen beter worden weggelaten.786

511. “Duly incorporated” opinion door oprichtende notaris. Een vraag is of een opinion 
dat de opinionvennootschap “duly incorporated” is, een andere inhoud heeft al naar 
gelang de opinion wordt gegeven door de notaris die de akte van oprichting heeft verleden 
(of door een kantoorgenoot van die notaris), of door een andere opiniongever. Het ver-
schil zou dan zijn dat, als een andere opiniongever de opinion geeft, “duly” betekenisloos 
is, terwijl als de verantwoordelijke notaris de opinion geeft, “duly” betekent dat aan de 
oprichting geen gebreken kleven. Een dergelijk verschil moet niet worden gemaakt. Het 
geven van een opinion is te onderscheiden van de andere werkzaamheden die de opinion-
gever (of zijn kantoorgenoten) verrichten; vgl. nr. 182. Als een notaris een oprichtingsakte 
heeft verleden met een te vermijden oprichtingsgebrek, is hij daarvoor mogelijk als notaris 
aansprakelijk. Zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de opinion blijft echter beperkt tot de 
aansprakelijkheid die opiniongevers gebruikelijk hebben.787

512. “Duly organised”. De opinionparagraaf zegt niet meer dan dat de opinionven-
nootschap is opgericht en bestaat. Het komt voor dat de opinionontvanger vraagt 
om een opinion dat de opinionvennootschap is “duly organised”. Die woorden zijn in 
Nederlandsrechtelijke opinions ongebruikelijk. Mede daarom is hun betekenis niet 
vastomlijnd. In een beperkte uitleg is een “duly organised” opinion niet anders dan een 

kruptcy qualification op de incorporation opinion van toepassing.
786 In een Amerikaansrechtelijke opinion betekent “duly incorporated” dat aan de oprichting van de opi-

nionvennootschap geen gebreken kleven “that would lead a court to deny a company status as a de jure 
corporation” en “validly existing” dat de opinionvennootschap “exists de jure as a corporation under 
the applicable corporation law”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 20-21 en 203. Vgl. ook Tribar 1998, 
§ 6.1.1.

787 Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944.
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incorporation opinion met de hier beschreven strekking. In een ruime uitleg omvat de 
opinion echter meer, en houdt zij het oordeel dat de opinionvennootschap in overeen-
stemming met de wet is ingericht. Een opinion met die inhoud zou ten minste vergen 
dat de opiniongever vaststelt of de statuten van de opinionvennootschap aan de wet vol-
doen. Afhankelijk van de precieze uitleg die aan de woorden wordt gegeven, is denkbaar 
de opiniongever meer moet nagaan, bijvoorbeeld of bestuur en raad van commissarissen 
overeenkomstig de wet zijn benoemd en, in geval van een NV of BV, of de opinionven-
nootschap het door de wet geëiste geplaatste en gestorte aandelenkapitaal heeft.788 Van een 
opiniongever wordt in de praktijk niet verwacht dat hij dergelijk onderzoek doet. In het 
bijzonder wordt van hem niet verwacht na te gaan of de statuten van de opinionvennoot-
schap aan de wet voldoen; zie nr. 501. Omdat niet duidelijk is wat een “duly organised” 
opinion precies inhoudt, en wat met het oog op daarop van de opiniongever wordt ver-
langd, is het geven van een dergelijke opinion te ontraden.789

6.3 De formation opinion – VOF en CV

513. Opinion:

The Partnership has been [duly] formed and [validly] exists as a general partnership 
(vennootschap onder firma).

Assumption:

The Partnership Deed has been validly entered into by each party.

514. Betekenis. De tekst in nr.  513 is die van een gebruikelijke formation opinion. 
De opinion houdt in dat: (a) de opinionvennootschap tot stand is gekomen, (b) de opi-
nionvennootschap bestaat, en (c) de opinion vennootschap de in de opinionparagraaf 
genoemde rechtsvorm heeft.

788 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 200: “An opinion that a company has been “duly organized” 
means that the company has been duly incorporated and that it has taken additional steps to estab-
lish its basic organizational structure. […] Ordinarily, to be “duly organized” a corporation must have 
bylaws, a sufficient number of directors to satisfy the statutory minimum and staturorily required offi-
cers. Depending on the state, a corporation also may be required to have issued stock for consideration 
of a type and in an amount that satisfied statutory requirements, to have published notices or filed 
reports required after completion of the incorporation process, or to have taken other steps required 
by statute to complete the organizational process. […] Because the steps for organizing a corporation 
depend on the corporation law of the state in which it is incorporated, a national consensus does not 
exist on the meaning of an opinion that a corporation has been “duly organized”.” In dezelfde zin 
Tribar 1998, § 6.1.2.

789 Aldus ook Nijnens 1996, p. 71-72. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393, lijkt een “duly organised” opinion 
vanzelfsprekend te vinden. 
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515. “has been formed and exists”; “duly” en “validly”; mogelijke ontbinding. Een VOF of 
CV is geen rechtspersoon en wordt niet “incorporated”.790 Anders dan de incorporation 
opinion (zie nr. 491) zegt de opinionparagraaf daarom dat de VOF of CV is “formed”.791 
Omdat een VOF of CV niet kan bestaan als zij niet tot stand is gekomen, ligt de bevesti-
ging dat zij “has been formed” besloten in de bevestiging dat zij “exists”. De eerste beves-
tiging kan dus zonder bezwaar worden weggelaten. Zij is echter gebruikelijk; vgl. nr. 494. 
De rechtsvorm van de VOF of CV wordt in de opinionparagraaf doorgaans in het Engels 
en (om misverstanden te voorkomen; zie nr. 97)) daarachter in het Nederlands vermeld.792 
De opinionontvanger verlangt nog wel eens dat de opinionparagraaf zegt dat de opi-
nionvennootschap is “duly formed” en “validly existing”. Een VOF of CV is “duly” tot 
stand gekomen als de vennootschapsakte door de vennoten geldig is aangegaan. Daarover 
neemt de opiniongever doorgaans een assumption op; zie nr. 521. Een VOF of CV bestaat 
“validly” als haar bestaan niet kan worden aangetast. Dat wilsgebreken het bestaan van de 
opinionvennootschap niet kunnen raken, wordt door de opiniongever verondersteld; zie 
nr. 521. Naar gebreken in de vennootschapsakte die tot haar nietigheid of vernietigbaar-
heid leiden, moet de opiniongever onderzoek doen; zie nr. 520. De bevestiging dat er op 
dat punt geen problemen zijn, ligt dus hoe dan ook in de formation opinion besloten. Zo 
beschouwd is de toegevoegde waarde van “duly” en “validly” beperkt en kunnen de woor-
den zonder bezwaar worden weggelaten; vgl. ook nr. 510. De opinionparagraaf zegt dat 
de opinionvennootschap bestaat, maar niet dat aan dat bestaan niet kan worden getornd. 
Een onderzoek naar het bestaan van gronden voor ontbinding van de opinionvennoot-
schap vergt feitelijk onderzoek dat de mogelijkheden van de opiniongever te buiten gaat; 
vgl. nr. 497 maar ook nr. 527.

516. Nederlandse VOF of CV. De opinionparagraaf ziet op een Nederlandsrechtelijke VOF 
of CV. Een VOF treedt als zelfstandige eenheid naar buiten en is daarmee een corpora-
tie (art. 10:117 BW).793, 794 Een CV kan als zelfstandige eenheid naar buiten treden, maar 
dat hoeft niet.795 Een CV waarop een opinion ziet, treedt echter altijd zelfstandig, want 
onder de naam van de CV, naar buiten. Ook een dergelijke CV is daarmee een corporatie. 
Een corporatie is Nederlandsrechtelijk als zij (a) tot stand is gekomen overeenkomstig 
Nederlands recht, en (b) (i) ingevolge haar oprichtingsakte haar zetel in Nederland heeft, 
of (ii) als een zetel ontbreekt, ten tijde van haar oprichting haar centrum van optreden 
naar buiten in Nederland heeft (art. 10:118 BW).796 Hoewel de wet dat niet eist, kan de 

790 “incorporate” is volgens Black’s Law Dictionary: “[t]o form a legal corporation”. Zie over de betekenis 
van “corporation” noot 827.

791 Nijnens 1996, p. 72, suggereert “entered into”. 
792 Gebruikelijke Engelse aanduidingen zijn “general partnership” (VOF) en “limited partnership” (CV).
793 Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 10:117 BW, aant. 2
794 Een samenwerkingsverband kan alleen een VOF of CV zijn als het onder gemeenschappelijke naam, en 

dus als zelfstandige eenheid, naar buiten treedt (art. 16 WvK).
795 Asser/Maeijer 5-V 1995/15.
796 De wet geeft een regeling voor internationale zetelverplaatsing van rechtspersonen (art. 10:120 BW). 
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oprichtingsakte van een VOF of CV (vgl. nr. 517) een zetel vermelden. Een dergelijke ver-
melding brengt mee dat de oprichting van de VOF of CV wordt beheerst door Nederlands 
recht, en dat de VOF of CV die uit die oprichting ontstaat Nederlandsrechtelijk is. Het 
is niet nodig dat de oprichtingsakte naast een zetel in Nederland een rechtskeuze voor 
Nederlands recht bevat.797, 798

517. Oprichtingseisen; ontbinding. Oprichting van een VOF of CV vergt wilsovereenstem-
ming tussen de vennoten. Een akte is niet vereist.799 Een VOF of CV waarop een opinion 
ziet, is echter altijd tot stand gekomen bij akte.800 Het samenwerkingsverband dat de akte 
tot stand brengt, is een VOF of CV als het (a) een maatschap is, en (b) strekt tot uitoefening 
van een bedrijf, (c) onder gemeenschappelijke naam.801 Het samenwerkingsverband is een 
CV als de akte voorts meebrengt dat ten minste één vennoot – een commanditaire ven-
noot – (x) niet aansprakelijk is voor de verbintenissen die voor het samenwerkingsverband 
worden aangegaan, en (y) jegens de overige vennoten slechts aansprakelijk is te delen in 
de verliezen van het samenwerkingsverband tot het bedrag van zijn inbreng.802,  803 Een 
samenwerkingsverband is een maatschap (de voorwaarde onder (a)) als het (i) is gericht op 
het behalen van vermogensrechtelijk voordeel (ii) ten behoeve van alle vennoten (iii) door 
middel van inbreng door alle vennoten.804 De inbreng kan bestaan in geld, goederen, het 
genot van goederen of arbeid.805 Is de strekking van de akte dat een of meer vennoten 
niet delen in de winst, dan is het samenwerkingsverband geen VOF of CV en in begin-
sel nietig.806 In de literatuur is verdedigd dat hetzelfde geldt als het winstaandeel van een 
vennoot zo klein is dat het niet reëel meer is of als de strekking van de akte is dat een 

Een regeling voor zetelverplaatsing van corporaties die geen rechtspersoon zijn, ontbreekt echter. 
797 Van Solinge, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 10:118 BW, aant. 6 met verwijzing naar Kamerstukken II 

1996/97, 24 141, nr. 5, p. 3-4. Zie ook Slagter, in: GS Personenassociaties III, §2, aant. 9, en Vlas 2009, 
p. 223. Voorzichtiger Steffens, V&O 2000, p. 182-183. Norbruis, V&O 1997, p. 112, meent zonder toelich-
ting dat een rechtskeuze voor Nederlands recht wel geboden is.

798 Een rechtskeuze kan wel van belang zijn voor in de vennootschapsakte geregelde onderwerpen die niet 
door Nederlands recht als het incorporatierecht van de VOF of CV worden beheerst; vgl. noot 1115.

799 Een akte is niet vereist: Asser/Maeijer 5-V 1995/40 (de regel van art. 22 WvK dat een VOF wordt opge-
richt bij akte is slechts een dwingend bewijsvoorschrift) en 360 (de totstandkoming van een CV is 
vormvrij). 

800 VOF’s en CV’s die niet bij akte tot stand zijn gekomen, blijven in dit boek daarom verder buiten 
beschouwing. 

801 Zie voor de VOF art. 16 WvK. Zie voor de voorwaarde onder (a) Asser/Maeijer 5-V 1995/28 en voor de 
voorwaarden onder (b) en (c) Asser/Maeijer 5-V 1995/18 en 352.

802 Asser/Maeijer 5-V 1995/347. Zie voor uitzonderingen op de voorwaarde onder (x) art. 20 leden 1 en 2 
WvK en Asser/Maeijer 5-V 1995/369-372 en 378-383. Zie over de voorwaarde onder (y) Asser/Maeijer 
5-V 1995/385-388. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/360.

803 Verdedigd is dat de CV een bijzondere vorm van VOF is. Dat is echter niet de heersende leer; Asser/
Maeijer 5-V 1995/351 en Slagter, in: GS Personenassociaties III, §2, aant. 4. 

804 Vgl. art. 7A:1655 BW en zie Asser/Maeijer 5-V1995/28 en Asser/Van Olffen 7-VII*/28.
805 Asser/Maeijer 5-V1995/36 en Asser/Van Olffen 7-VII*/36.
806 Vgl. art. 7A:1672 lid 1 BW en zie Asser/Maeijer 5-V1995/70 (ook voor uitzonderingen op het beginsel). 

Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/65. De vennootschapsakte mag wel meebrengen dat verliezen uitslui-
tend door een of meer vennoten zullen worden gedragen (art. 7A:1672 lid 2 BW).
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vennoot structureel van een aandeel in de winst verstoken blijft.807 Wanneer een samen-
werkingsverband strekt tot uitoefening van een bedrijf (de voorwaarde onder (b)) is niet 
altijd duidelijk.808 Voor de opinionpraktijk is in het bijzonder van belang dat onzeker is of 
een samenwerkingsverband dat gericht is op het verrichten van één bepaalde transactie 
strekt tot het uitoefenen van een bedrijf.809 Als dat niet zo is, kan een dergelijk samenwer-
kingsverband geen VOF of CV zijn. Dat roept de vraag op of een samenwerkingsverband 
dat uitsluitend is gericht op het verwerven en vervolgens houden van een belang in een 
rechtspersoon of vennootschap een VOF of CV is.810 Een VOF of CV bestaat totdat zij 
is ontbonden. Ontbinding geschiedt in de in de wet of de vennootschapsakte geregelde 
gevallen.811

518. Inschrijving in het handelsregister. Een VOF of CV die in Nederland een onderneming 
in stand houdt, moet in het handelsregister worden ingeschreven (art. 5 onder a Hrw).812 

807 Van Solinge 1995, p. 10-11 en Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 2.8.4. Zie ook, zonder eigen 
standpunt, Langezaal, V&O 2003, p. 155 en Keijzer, Or 2014, p. 276.

808 Zie over het begrip “bedrijf” uitvoerig Asser/Maeijer 5-V1995/18-21 en 352 en Asser/Van Olffen 
7-VII*/18-21.

809 Ontkennend Asser/Maeijer 5-V1995/21. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/21. In de wetsgeschiedenis 
van het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel personenvennootschappen (voorstel van Wet tot vaststel-
ling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Kamerstukken 28 646; zie voor de intrek-
king Kamerstukken II 28 646 en 31 065, nr. 7) is betoogd dat “een ruime interpretatie van het begrip 
«beroep of bedrijf» is beoogd, waarmee ook de inschrijving op en uitvoering van grote openbare wer-
ken daaronder kunnen worden begrepen. Ten einde evenwel iedere twijfel uit te sluiten over de vraag 
of een openbare vennootschap kan worden gebruikt voor het inschrijven op en het uitvoeren van grote 
openbare werken, is in de nota van wijzigingen voorgesteld in lid 1 naast het uitoefenen van een bedrijf 
of beroep te spreken van het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen”; Kamerstukken II 28 646, 
nr. 5, p. 10; vgl. ook nr. C, p. 9. Omdat die toevoeging in de bestaande wet ontbreekt, is de onzekerheid 
naar huidige recht niet weggenomen.

810 Bevestigend, in het kader van het ingetrokken wetsvoorstel personenvennootschappen (zie noot 809) 
Kamerstukken II, 28 646, nr. 5, p 11 en nr. C, p. 9, zij het slechts ten aanzien van “houdster- en beleg-
gingsactiviteiten die mede zijn gericht op het besparen van kosten”. Bevestigend ook Dortmond, 
Or 2003, p. 107, die echter de voorwaarde stelt dat de VOF of CV “dan niet slechts een beleggingsclubje 
[is], doch een houdstermaatschappij die zich manifesteert als houdster van een of meer dochtermaat-
schappijen, bijvoorbeeld doordat kenbaar is, dat de (centrale) leiding over die dochtermaatschappij(en) 
van haar uitgaat”. Die voorwaarde kan in groepsverband, waar de centrale leiding op een hoger niveau 
dan de VOF of CV belegd kan zijn, een struikelblok zijn. Een opiniongever kan bovendien niet vaststel-
len of aan de in de wetsgeschiedenis en door Dortmond gestelde voorwaarden is voldaan.

811 De in de wet genoemde gevallen van ontbinding zijn (a) verstrijken van een bepaalde tijd waarvoor 
de VOF of CV is aangegaan, (b) tenietgaan van een goed of volbrenging van de handeling waarvoor 
de VOF of CV is aangegaan, (c) opzegging door een vennoot, (d) (voor zover hier van belang) faillis-
sement van een vennoot, en (e) ontbinding door de rechter wegens gewichtige redenen (art. 7A:1683 
en 1684 BW). De mogelijkheid van ontbinding door de rechter is van dwingend recht; Asser/Maeijer 
5-V 1995/217. Voor het overige staat het de vennoten in beginsel vrij in de vennootschapsakte van de 
wet afwijkende regelingen te treffen; Asser/Maeijer 5-V 1995/231, 232 en 237. In de vennootschapsakte 
kunnen ook aanvullende gevallen van ontbinding worden opgenomen. Een VOF of CV kan altijd bij 
overeenkomst tussen de vennoten worden ontbonden; Asser/Maeijer 5-V 1995/203.

812 Art. 23 WvK eis dat een VOF wordt ingeschreven in het handelsregister “overeenkomstig de daarvoor 
geldende wettelijke bepalingen”. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat “de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen” de bepalingen van (nu) de Hrw zijn; Bijlage Handelingen II 1917/18, 258, nr. 3, p. 11. 

Over opinions.indd   274 17-5-2016   15:01:34



275

6    Capacity opinions

Uit de opzet van de Hrw volgt dat een VOF of CV zonder een dergelijke onderneming 
niet kan worden ingeschreven.813 Denk aan een VOF of CV met een onderneming in het 
buitenland. In het handelsregister moeten worden ingeschreven (a) de namen van de ven-
noten met uitzondering van die van de commanditaire vennoten van een CV, (b) de duur 
waarvoor de VOF of CV is aangegaan, (c) het aantal commanditaire vennoten en het totale 
bedrag van hun inbreng, en (d) “al hetgeen de [vennootschapsakte] bevat ter bepaling van 
de rechten van derden” (art. 17-19 Hrb). De vennootschapsakte hoeft niet in zijn geheel bij 
het handelsregister te worden gedeponeerd.

519. Onderzoek. Om de formation opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
de vennootschapsakte van de opinionvennootschap onder de loep nemen. Als de opi-
nionvennootschap is ingeschreven in het handelsregister, moet de opiniongever een 
handelsregisteruittreksel opvragen. De opiniongever behoort na te gaan of de opinion-
vennootschap is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten.

520. Onderzoek vennootschapsakte. Om de formation opinion te kunnen geven, moet de 
opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap onder de loep nemen. 
Zie voor het geval de vennootschapsakte sinds de totstandkoming van de opinionven-
nootschap is gewijzigd nr. 522. De opiniongever moet de vennootschapsakte opvragen bij 
de opinionvennootschap. Omdat de vennootschapsakte niet bij het handelsregister wordt 
gedeponeerd (zie nr. 518), geldt dat ook als de opinionvennootschap in het handelsregister 
is ingeschreven. Is die inschrijving er, dan moet de opiniongever nagaan of de ingeschre-
ven gegevens sporen met wat uit de vennootschapsakte blijkt. Zo moet hij nagaan of de 
namen van de vennoten volgens het handelsregister overeenstemmen met de namen van 
de vennoten volgens de vennootschapsakte. Blijkt een verschil, dat zal de handelsregis-
terinschrijving moeten worden aangepast. Het onderzoek door de opiniongever van de 
vennootschapsakte moet zich richten op twee onderwerpen. De opiniongever moet in 
de eerste plaats nagaan of de vennootschapsakte meebrengt dat de opinionvennootschap 
een VOF of CV is. Daartoe moet hij vaststellen dat in de vennootschapsakte een zetel in 
Nederland is opgenomen; zie nr. 516. Zie voor het geval een zetel ontbreekt nr. 524. Hij 
moet voorts vaststellen dat de opinionvennootschap een naam heeft waaronder zij naar 
buiten zal optreden; zie nr. 517. Omdat de opinionvennootschap alleen een VOF of CV 
is als zij een maatschap is, moet de opiniongever aan de hand van de vennootschapsakte 
vaststellen dat de opinionvennootschap (a) is gericht op het behalen van vermogensrech-
telijk voordeel (b) ten behoeve van alle vennoten (c) door middel van inbreng door alle 
vennoten; zie opnieuw nr. 517. In de praktijk kan vooral de vraag of behaald vermogens-
rechtelijk voordeel strekt ten behoeve van alle vennoten (de voorwaarde onder (b)) tot 

813 Vgl. art. 4 lid 2 Hrw, dat bepaalt dat een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid, die niet moet 
worden ingeschreven, kan worden ingeschreven. Een vergelijkbare bepaling voor een VOF of CV zon-
der in Nederland gevestigde onderneming ontbreekt. Zie ook Steffens, V&O 2000, p. 182.
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kopzorgen leiden. Als een of meer van de vennoten niet of nauwelijks uitzicht op een aan-
deel in de winst hebben, is de VOF of CV mogelijk nietig; zie nr. 517. Zie over de totstand-
komingsvoorwaarde dat de opinionvennootschap een bedrijf moet uitoefenen nr. 523. Als 
de opinionvennootschap een CV lijkt te zijn, moet de opiniongever vaststellen dat bij de 
vennootschapsakte een of meer commanditaire vennoten partij zijn. Omdat nietigheden 
meebrengen dat de opinionvennootschap niet tot stand is gekomen, en vernietigbaarhe-
den kunnen meebrengen dat aan haar bestaan wordt getornd, moet de opiniongever in de 
tweede plaats nagaan of de vennootschapsakte geen bepalingen bevat die in strijd zijn met 
de wet en daardoor de vennootschapsakte nietig of vernietigbaar kunnen maken (art. 3:40 
BW); vgl. over vernietigbaarheden ook nr. 521.814, 815

521. Geldigheid vennootschapsakte. Een VOF of CV is slechts tot stand gekomen als de 
vennootschapsakte door de vennoten geldig is aangegaan. Dat dat zo is, moet de opinion-
gever in beginsel veronderstellen. Daartoe strekt de in nr. 513 als assumption opgenomen 
tekst. Als uitzondering op het beginsel is denkbaar dat de opiniongever bevestigt dat een 
of meer Nederlandse vennoten de vennootschapsakte geldig zijn aangegaan. Die bevesti-
ging is echter geen onderdeel van de formation opinion. Zij is een capacity opinion over de 
betrokken vennoot of vennoten. Als de vennootschapsakte tot stand is gekomen door een 
wilsgebrek – bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling – kan de VOF 
of CV door de partij waarbij het wilsgebrek bestond, worden vernietigd (art. 3:44 en 6:228 
BW). Dat er geen wilsgebreken zijn geweest, mag de opiniongever echter veronderstellen. 
Hij hoeft ter zake geen assumption op te nemen; zie nr. 245. De opiniongever moet veron-
derstellen dat de vennootschapsakte die hem is voorgelegd, de geldende vennootschaps-
akte is. Daarover kan hij een assumption opnemen, bijvoorbeeld:

The Partnership Deed remains in force without modification.

Omdat de opiniongever als er geen aanwijzingen van het tegendeel zijn, ervan mag uit-
gaan dat de documenten die hem worden voorgelegd nog van kracht zijn (zie nr. 246), kan 
de assumption ook worden weggelaten.

814 Dit onderzoek gaat verder dan het onderzoek van de akte van oprichting en de statuten van de opinion-
vennootschap dat moet worden gedaan door een opiniongever die een incorporation opinion geeft; 
zie nr. 500. De achtergrond is dat gebreken in akte van oprichting of statuten de oprichting van een 
rechtspersoon niet aantasten en alleen door rechterlijke tussenkomst tot het einde van het bestaan van 
de rechtspersoon kunnen leiden. Nietigheden in een vennootschapsakte brengen echter mee dat de 
betrokken VOF of CV niet bestaat (en, als de nietigheid de oprichtingsakte betreft, dat zij niet is opge-
richt) en vernietigbaarheden kunnen zonder rechterlijke tussenkomst tot het einde van de VOF of CV 
leiden.

815 Het onderzoek van de vennootschapsakte moet ook worden gedaan als de akte een notariële akte is. De 
opiniongever moet zelf vaststellen of een notariële akte het daarmee beoogde rechtsgevolg bewerkstel-
ligt; zie nr. 257.
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522. Wijzigingen vennootschapsakte. Een VOF of CV is alleen Nederlands als zij bij haar 
oprichting haar zetel of haar centrum van optreden naar buiten in Nederland heeft; zie 
nr. 516. Als de vennootschapsakte na de totstandkoming van de VOF of CV is gewijzigd, 
moet de opiniongever daarom bij de opinionvennootschap ook de oorspronkelijke ven-
nootschapsakte opvragen, waarbij de opinionvennootschap tot stand is gekomen. Ook 
die akte moet hij aan het in nr. 520 beschreven onderzoek onderwerpen. De in nr. 513 als 
assumption opgenomen tekst moet zich in dat geval ook uitstrekken over de oorspronke-
lijke akte. Zie voor het geval de oorspronkelijke akte geen zetel vermeldt nr. 524.

523. Onderzoek bedrijf. De vennootschapsakte zal het doel van de opinionvennootschap 
vermelden. De opiniongever kan zich zo een oordeel vormen over de vraag of de opinion-
vennootschap tot doel heeft een bedrijf uit te oefenen. Omdat de grenzen van het begrip 
“bedrijf” niet erg duidelijk zijn, kan de opiniongever ervoor kiezen ter zake een assump-
tion op te nemen, bijvoorbeeld:

The Partnership conducts a business (oefent een bedrijf uit) within the meaning of 
Section 16 Commercial Code (Wetboek van Koophandel).

Denkbaar is dat de omschrijving van het doel in de vennootschapsakte reden geeft voor 
twijfel over de vraag of de opinionvennootschap een bedrijf uitoefent. Denk aan het geval 
dat het doel uitsluitend is de aandelen in een bepaalde vennootschap te houden; vgl. 
nr. 517. Omdat, als de opinionvennootschap geen bedrijf uitoefent, de gevolgen ingrijpend 
zijn – de opinionvennootschap is dan geen VOF of CV – hoort de opiniongever in een 
dergelijk geval de assumption te vervangen door een qualification die op de twijfel en die 
mogelijke gevolgen wijst.

524. Ontbreken zetel. Het komt voor dat de vennootschapsakte geen zetel van de opinion-
vennootschap vermeldt. In dat geval kan de opinionvennootschap alleen een VOF of CV 
zijn als ten tijde van haar oprichting haar centrum van optreden naar buiten in Nederland 
was; zie nr. 516. Of dat zo is, kan de opiniongever niet met zekerheid vaststellen. Als een 
zetel ontbreekt, zal de opiniongever daarom in een assumption moeten veronderstellen 
dat het centrum van optreden naar buiten ten tijde van de oprichting in Nederland was.

525. Terrorismelijsten. De wet bevat twee regelingen die inhouden dat een corporatie die 
is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten van rechtswege verboden 
is: (a) de regeling in Boek 2 BW (art.  2:20 lid 3) die van toepassing is op Nederlandse 
privaatrechtelijke rechtspersonen, en (b) de regeling in Boek 10 BW (art. 10:123) die van 
toepassing is op “corporatie[s] die niet [zijn] een Nederlandse rechtspersoon”. Hoewel 
de laatste regeling naar de letter ook van toepassing is op VOF’s en CV’s, blijkt uit de 
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wets geschiedenis (en de plaatsing van de regeling in Boek 10 BW) dat dat niet is bedoeld.816 
Met een opinionvennootschap die op een van de lijsten staat, zal een bona fide opinion-
ontvanger echter geen zaken willen doen. Daarom hoort de opiniongever die een forma-
tion opinion geeft, na te gaan of de opinionvennootschap niet op een van de Europese 
terroristenlijsten voorkomt. Zie over het raadplegen van die lijsten nr. 432 e.v.

526. Qualifications. De formation opinion vergt in het algemeen geen bijzondere quali-
fications. Als de opiniongever aanwijzingen heeft dat de opinionvennootschap moge-
lijk zal worden ontbonden, moet hij daarop in een qualification wijzen. De bankruptcy 
quali fication is van toepassing.

527. Qualification bij waarschijnlijke ontbinding. Op de mogelijkheid dat de opinionven-
nootschap wordt ontbonden, hoeft de opiniongever in de opinion in beginsel niet te wij-
zen; vgl. nr. 515. Een uitzondering op het beginsel geldt als de opiniongever aanwijzingen 
heeft dat een in de vennootschapsovereenkomst opgenomen ontbindingsgrond tot ont-
binding van de opinionvennootschap zal leiden op een zodanig moment dat de opinion-
ontvanger door de ontbinding wordt geraakt; vgl. nr. 506.

528. Bankruptcy qualification van toepassing. Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt, 
wordt een VOF of CV ontbonden door faillissement van een van de vennoten.817, 818 De 
bankruptcy qualification is in zoverre op de formation opinion van toepassing.

6.4 “Good standing” en “No insolvency” opinions

529. “Good standing” opinion. Het komt voor dat een Amerikaanse opinionontvanger 
vraagt om een opinion dat de opinionvennootschap “in good standing” is. Omdat “good 
standing” naar Nederlands recht geen betekenis heeft, kan een “good standing” opinion 
niet worden gegeven.819

816 Kamerstukken II 2004/05, 28 764, nr. 6, p. 9. 
817 Zie noot 811. Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt, wordt een VOF of CV ook ontbonden als op 

een van de vennoten de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard 
(art. 7A:1683 aanhef en onder 4° BW). VOF’s en CV’s met een natuurlijke persoon als vennoot komen 
in de opinionpraktijk echter niet voor.

818 Tot HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251, RvdW 2015/253, betekende faillietverklaring van een 
VOF of CV betekent mede de faillietverklaring van haar beherende vennoten. Tenzij de vennootschaps-
akte bepaalde dat faillietverklaring van een vennoot niet tot haar faillissement leidde, werd de VOF of 
CV aldus ook ontbonden als zij zelf failliet werd verklaard. Dat een VOF failliet kan worden verklaard, 
volgt uit de wet (art. 2 lid 3 en 4 lid 3 Fw). Aangenomen wordt dat ook een CV failliet kan worden ver-
klaard; Wessels I 2012/1157-1158. Zie over het gebruik van het begrip “beherende vennoten” noot 1079.

819 Nijnens 1996, p. 74, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393, wijzen op de mogelijkheid dat de opinion-
ontvanger een opinion verlangt dat de opinionvennootschap “is qualified to do business in the 
Netherlands”. Dat komt in de praktijk echter niet of nauwelijks (meer) voor. Vgl. over het begrip “quali-
fied to bo business” nr. 1063.

Over opinions.indd   278 17-5-2016   15:01:35



279

6    Capacity opinions

530. “Good standing”. Amerikaanse opinions bevatten doorgaans het oordeel – meestal 
verwerkt in de incorporation opinion – dat de opinionvennootschap “in good standing 
is”. Wat “good standing” in een dergelijke opinion betekent, hangt af van de betekenis die 
aan het begrip wordt toegekend in de staat binnen de Verenigde Staten waar de opinion-
vennootschap is opgericht en bestaat. In algemene zin duidt het begrip aan dat de opi-
nionvennootschap bepaalde stukken bij de overheid heeft gedeponeerd, en soms bepaalde 
belastingaangiftes heeft gedaan en bepaalde aan de overheid verschuldigde retributies 
heeft betaald. In sommige staten is het begrip in de wet vastgelegd, in andere heeft het een 
in het juridisch spraakgebruik meer of minder vastomlijnde betekenis.820 Het Nederlandse 
recht kent geen met “good standing” vergelijkbaar begrip. Omdat de betekenis van het 
begrip in de Verenigde Staten van staat tot staat verschilt, is het ook niet eenduidig te ont-
leden, zodat kan worden bezien of een Nederlandse opinionvennootschap aan de samen-
stellende delen van het begrip voldoet. Een “good standing” opinion over een Nederlandse 
opinionvennootschap kan daarom niet worden gegeven.821, 822, 823

531. “No insolvency” opinion. Soms vraagt een opinionontvanger om een opinion 
dat de opinionvennootschap niet is onderworpen aan enige insolventieprocedure – 
een “no insolvency” opinion. De opiniongever kan desgevraagd bevestigen dat uit de 
Nederlandse insolventieregisters en het handelsregister niet van enige insolventieproce-
dure blijkt. Een opinion is die bevestiging nauwelijks te noemen.

532. Bezwaren. Een opinionontvanger kan vragen om een opinion dat de opinionvennoot-
schap niet het voorwerp is van enige insolventieprocedure. Een opiniongever kan op dat 
punt maar beperkte geruststelling bieden. Insolventieprocedures waaraan Nederlandse 
opinionvennootschappen kunnen worden onderworpen zijn, enigszins afhankelijk van 
het geval, faillissement, surseance van betaling, noodregeling en insolventieprocedures 
in andere landen van de Europese Unie; vgl. nr.  473. Met uitzondering van de nood-
regeling moeten al die procedures worden ingeschreven in een insolventie register; zie 
nr. 437 e.v. Noodregeling wordt in de praktijk ingeschreven in het Wft-register; zie nr. 441. 
Faillissement en surseance van betaling moeten voorts worden ingeschreven in het han-
delsregister; zie nr. 444. Als uit een van deze registers blijkt dat de opinionvennootschap 
is onderworpen aan een insolventieprocedure, is de zaak gedaan. De opinion ontvanger 
zal met de opinionvennootschap geen verdere zaken willen doen, waarmee de nood-
zaak de opinion te geven vervalt. Als de registers geen insolventieprocedure vermelden, 
biedt dat echter geen zekerheid dat de opinionvennootschap daarvan vrij is; vgl. nr. 443. 

820 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 210-214. Zie ook Tribar 1998, § 6.1.4.
821 Aldus ook Nijnens 1996, p. 73-74, Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, 

p. 943.
822 In Engeland geldt hetzelfde; London Report 2011, § 68.
823 In een Amerikaansrechtelijke opinion is de opinionparagraaf gebruikelijk maar heeft hij weinig toege-

voegde waarde; zie Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 213 en Tribar 1998, § 6.1.4.
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De opiniongever kan daarom niet meer doen dan bevestigen dat uit de registers niet van 
enige insolventieprocedure blijkt. Een verstandig opiniongever voegt daaraan toe, dat dat 
niet betekent dat er geen insolventieprocedure is. Een deskundig oordeel is die bevestiging 
niet te noemen. Sommige opiniongevers kiezen er daarom voor de bevestiging niet te pre-
senteren als een “opinion”, maar als een “confirmation”.824

6.5 De corporate power opinion

533. Opinion:

The Company has the corporate power to enter into and perform the Agreement.

534. Betekenis. De tekst in nr. 533 is die van een gebruikelijke corporate power opi-
nion. De opinion houdt in dat het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, past binnen de grenzen die het rechtspersonenrecht en de statuten aan de 
activiteiten van de opinionvennootschap stellen.825

535. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen. De in nr. 533 opgenomen tekst gaat 
ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie voor het 
geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 555 e.v.

536. “Corporate power”. De opinionparagraaf spreekt van de “corporate power” 
van de opinionvennootschap. “Corporate” – rechtspersonenrechtelijk – beperkt de 
opinion paragraaf tot rechtspersonenrechtelijke grenzen aan de activiteiten van de 

824 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 97, noot 21, die erop wijzen dat advocaten die in hun opinion 
bevestigen dat de opinionvennootschap geen partij is bij gerechtelijke procedures, “[b]ecause these opi-
nions lack legal analysis, […] prefer to refer tot hem as confirmations”. 

825 In de Verenigde Staten betekent de corporate power opinion “that the company has the power to take 
the actions specified under the corporation law of the state in which it was incorporated and its charter 
and bylaws. In other words, the opinion means that those actions are not ultra vires. The opinion does 
not mean merely that a party seeking to bind the company could overcome a defense of ultra vires […] 
by relying on a statute that limits the availability of the ultra vires defense.”; Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 236-237. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.3.
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opinionvennootschap.826,  827,  828,  829 Die grenzen kunnen voortvloeien uit de wet of uit 
de statuten. Een belangrijke begrenzing wordt gevormd door het doel van de opinion-
vennootschap; zie nr. 540 e.v. Andere rechtspersonenrechtelijke regels en de statuten kun-
nen echter ook grenzen stellen; zie nr. 541 en 544.

537. “entry into and performance”. De opinionparagraaf strekt zich uit over het aangaan 
– “entry into” – en het uitvoeren – “performance” – van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet. “Performance” heeft een beperkte betekenis. Het begrip ziet alleen op 
handelingen waartoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, rechtstreeks verplicht. 
Voorbereidingshandelingen vallen erbuiten; vgl. nr. 1021.

538. Alternatieve formuleringen. Sommige opiniongevers vervangen “corporate power” 
door “corporate power and authority”. Naast “power” heeft “authority” geen zelfstandige 
betekenis.830 Dat woord toe te voegen verandert de betekenis van de opinionparagraaf 
niet.831 Hoewel ongebruikelijk, is denkbaar dat “corporate” uit de opinion wordt weg-
gelaten en dat kortweg wordt verwezen naar “power”. Ook dat verandert de betekenis van 
de opinionparagraaf niet. Hij blijft beperkt tot rechtspersonenrechtelijke grenzen aan de 
activiteiten van de opinionvennootschap; zie nr. 536.832

826 Aldus ook Nijnens 1996, p. 75.
827 “Corporate” is volgens Black’s Law Dictionary “[o]f or relating to a corporation […]”. Een “corporation” 

is “[a]n entity (usu. a business) having authority under law to act as a single person distinct from the 
shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of 
persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal persona-
lity distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the 
legal powers that its constitution gives it”. Uit andere lemma’s in Black’s Law Dictionary – “ charitable 
corporation”, “cooperative corporation”, “ecclesiastical corporation”, “nonprofit corporation”, “non-
stock corporation” (met als voorbeelden “mutual insurance companies, charitable organizations and 
private clubs), “religious corporation” – blijkt dat “corporation” ruim kan worden opgevat, zodat “cor-
porate” kan worden gebruikt ten aanzien van alle Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen.

828 Ook in de Verenigde Staten is de corporate power opinion beperkt tot rechtspersonenrechtelijke gren-
zen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 238-240. 

829 Als de opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector – denk aan een pensioenfonds, 
woningcorporatie of zorg- of onderwijsinstelling – kunnen de regels waaraan zij uit dien hoofde onder-
worpen is, grenzen stellen aan haar activiteiten. De regels kunnen ook eisen stellen aan de besluitvor-
ming binnen de opinionvennootschap of aan de wijze waarop zij wordt vertegenwoordigd. In een enkel 
geval kan niet-naleving van de regels gevolgen hebben voor de geldigheid van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. Soms zullen de regels hun neerslag hebben gevonden in de statuten van de 
opinionvennootschap. In een dergelijk geval kunnen de regels, afhankelijk van hun inhoud, gevolgen 
hebben voor de corporate power opinion, de corporate action opinion of de validly signed opinion, of 
soms de remedies opinion. In andere gevallen kunnen de regels gevolgen hebben voor de no violation 
of law opinion; vgl. noot 1550.

830 Vgl. Nijnens 1996, p. 75.
831 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 238.
832 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 237.
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539. Doel en andere grenzen. Een rechtspersoon mag geen rechtsverhoudingen aan-
gaan buiten zijn doel. Dat doel vindt zijn startpunt in de doelomschrijving in de statuten. 
Bij de bepaling van het doel moeten echter alle omstandigheden in aanmerking genomen 
worden. Een rechtsverhouding in strijd met het doel kan door de rechtspersoon worden 
vernietigd als de wederpartij wist of zonder nader onderzoek moest weten dat het doel 
werd overschreden. Vernietiging wegens doeloverschrijding is zeldzaam. De statuten en 
de wet kunnen andere grenzen stellen aan het aangaan door de opinionvennootschap 
van rechtsverhoudingen.

540. Doel. De statuten van een privaatrechtelijke rechtspersoon moeten het doel van de 
rechtspersoon bevatten (art. 2:27 lid 4 aanhef en onder a (vereniging, jo. art. 2:53a ook 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:66 lid 1 (NV), 2:177 lid 1 (BV) en 
2:286 lid 4 aanhef en onder b BW (stichting). Bij de bepaling wat het doel is, is de tekst van 
de doelomschrijving in de statuten echter niet bepalend. Alle omstandigheden moeten in 
aanmerking worden genomen.833 Dat brengt mee dat het doel ruimer kan zijn dan uit de 
statutaire doelomschrijving blijkt: ook handelingen die niet vallen binnen de statutaire 
doelomschrijving maar daaraan wel dienstbaar zijn, passen binnen het doel (als zoge-
noemde “secundaire handelingen”). Een voorbeeld is het aantrekken van financiering. 
Het aantrekken van financiering ten behoeve van de activiteiten van de rechtspersoon valt 
binnen het doel, ook als de statutaire doelomschrijving daarvan niet rept.834 Zie over de 
vraag of het doel ook enger kan zijn dan uit de statutaire doelomschrijving volgt nr. 543.

541. Inhoud doelomschrijving. De statuten van een rechtspersoon bevatten altijd een 
bepaling waarin het doel van de rechtspersoon wordt omschreven. Bepalingen die rich-
ting geven aan de activiteiten van de rechtspersoon kunnen echter ook elders in de statu-
ten worden opgenomen. In het bijzonder is denkbaar dat de statuten buiten de bepaling 
omtrent het doel beperkingen stellen aan de activiteiten die de rechtspersoon mag ont-
plooien, of de rechtsverhoudingen die hij mag aangaan. Over de vraag of dergelijke beper-
kingen onderdeel zijn van het doel, wordt getwist.835 Voor de opinionpraktijk is die twist 
zonder belang. De corporate power opinion bevestigt in het algemeen dat de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, past binnen grenzen die de statuten aan de activiteiten 
van de opinionvennootschap stellen. Ook statutaire beperkingen die geen onderdeel van 
het doel zijn, moeten daarom in aanmerking worden genomen. Denk aan een beperking 

833 Zie HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, NJ 1992/438, HR 16 oktober 1992, 
ECLI:NL:HR:1992:ZC0716, NJ 1993/98 en HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2144, 
NJ  1997/149. Kritisch daarover Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/830 en de noten 
van Maeijer onder de arresten van 7 februari 1992 en 16 oktober 1992. Vgl. ook Huizink, in: 
GS Rechtspersonen, art. 2:7 BW, aant. 6.3 en 6.4.

834 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/391.
835 Bevestigend Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 7 BW, aant. 5.4, Van der Heijden-Van der Grinten/

Dortmond 2013, p. 92, ontkennend Maeijer 1978, p. 4. Vgl. ook (zonder eigen standpunt) Asser/Maeijer 
2-II 1997/75.
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die voortvloeit uit een bepaling in de statuten van een NV dat uit de winst eerst een prefe-
rent dividend wordt betaald, en dat de winst die vervolgens overblijft ter beschikking van 
de algemene vergadering staat. Een dergelijke bepaling verhindert dat de NV een rechts-
verhouding aangaan die verbiedt dat de vennootschap een preferent dividend betaalt als 
niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

542. Gevolgen doeloverschrijding. Verricht een rechtspersoon een rechtshandeling buiten 
zijn doel, dan is die rechtshandeling vernietigbaar als de wederpartij wist of zonder onder-
zoek moest weten dat het doel werd overschreden (art. 2:7 BW). Alleen de rechtspersoon 
kan de vernietiging inroepen. Is de rechtspersoon failliet, dan komt de bevoegdheid tot 
vernietiging toe aan de curator.836

543. Belang opinionvennootschap – aansprakelijkheid voor schulden groepsmaatschappij 
doeloverschrijdend? Een succesvol beroep op doeloverschrijding is zeldzaam. Rechtspraak 
en literatuur spitsen zich overwegend toe op gevallen waarin een BV aansprakelijkheid 
had aanvaard voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij.837,  838 
(Het aanvaarden door een houdstermaatschappij van aansprakelijkheid voor schulden 
van een volle dochtermaatschappij is in het algemeen niet doeloverschrijdend.839) De 
vraag of het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden van groepsmaatschappijen 
door een dochtermaatschappij valt binnen het doel, moet stapsgewijs worden benaderd. 
Een eerste vraag is, of de aansprakelijkheid wordt voorzien door het statutaire doel. Die 
vraag kan aan de hand van de doelomschrijving worden beantwoord. Als dat niet zo is, 
is een tweede vraag of het aanvaarden van de aansprakelijkheid (als secundaire hande-
ling; vgl. nr. 540) dienstbaar is aan het statutaire doel. Dat kan in het bijzonder het geval 
zijn als de rechtspersoon voordeel heeft van de overeenkomst in verband waarmee de 
aansprakelijkheid wordt aanvaard. Denk aan een financieringsovereenkomst waaron-
der ook de rechtspersoon financiering kan verkrijgen, direct van de financier of indirect 
door tussenkomst van een groepsmaatschappij, mogelijk op gunstiger voorwaarden dan 
wanneer de rechtspersoon zelfstandig financiering zou moeten aantrekken. Een derde en 
laatste vraag is of de aansprakelijkheid zich verdraagt met het belang van de betrokken 
rechtspersoon. Omstreden is of die vraag in beide hiervoor genoemde gevallen aan de 
orde komt – de aanvaarding van aansprakelijkheid wordt voorzien in het statutaire doel 
of die aanvaarding is daaraan dienstbaar – of alleen in het laatste geval.840 Uit de literatuur 

836 Vgl. Wessels III(2) 2013/3305.
837 Aansprakelijkheid voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij kan voortvloeien 

uit een garantie, borgstelling of andere vorm van persoonlijke zekerheid, of uit pandrecht, hypotheek of 
andere goederenrechtelijke zekerheid op goederen van de betrokken rechtspersoon.

838 Vgl. noten 840 en 842.
839 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, NJ 1992/438 en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 

2-II* 2009/830.
840 In de eerste zin – het belang van de rechtspersoon speelt altijd een rol – Winter 1992, p. 162-163 (vgl. 

ook p. 131-140), Mendel 1971, p. 143-148, Mendel 1989, p. 21, Mendel 1997, p. 41, Huizink 2013/59, 
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is af te leiden dat voor de vraag of aansprakelijkheid zich verdraagt met het belang van de 
rechtspersoon twee omstandigheden in het bijzonder van belang zijn.841 De eerste omstan-
digheid is de groepsband tussen de betrokken rechtspersoon en de groepsmaatschappijen 
waarvoor hij aansprakelijkheid aanvaardt. Het belang van de rechtspersoon moet niet in 
isolement worden beschouwd. Het belang van de groep waarvan de rechtspersoon deel 
uitmaakt, mag in ogenschouw worden genomen. Het groepsbelang mag zwaarder wegen, 
naarmate de rechtspersoon meer met de groep verweven is, en meer afhankelijk is van het 
welvaren van de groep. De tweede omstandigheid is het risico dat de rechtspersoon met 
het aanvaarden van de aansprakelijkheid loopt. Dat risico wordt deels bepaald door de 
kans dat de aansprakelijkheid zal worden ingeroepen, en deels door de gevolgen die een 
dergelijk inroepen in voorkomend geval zal hebben. In de praktijk gaat het bedrag waarop 
de aansprakelijkheid ziet, de financiële draagkracht van de rechtspersoon nogal eens te 
boven. Dat enkele feit is echter niet voldoende om het aanvaarden van de aansprakelijk-
heid doeloverschrijdend te maken. De heersende leer lijkt te zijn dat als sprake is van een 
redelijke mate van verwevenheid tussen de rechtspersoon en de groep waarvan hij deel 
uitmaakt, het belang van de rechtspersoon alleen in het geding komt als het aanvaarden 
van aansprakelijkheid leidt tot een concreet risico dat de rechtspersoon ten onder zal gaan. 
In de praktijk betekent dat dat er een reëel gevaar moet zijn dat de groep waarvan de 
rechtspersoon deel uitmaakt, de verplichtingen onder de betrokken financiering niet zal 
kunnen nakomen. Van een dergelijk reëel gevaar is in de praktijk niet vaak sprake.842

Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/58, Honée, NV 1981, p. 55-56, Ophof, NJb 1983, p. 1193, 
Postma, NV 1986, p. 19, Heyning, NV 1993, p. 171-172 en Van Schilfgaarde, WPNR 1983, p. 9-10, en 
WPNR 1997, p. 86. In de tweede zin – het belang van de rechtspersoon speelt alleen een rol als het 
statutaire doel niet in de aansprakelijkheidstelling voorziet – Asser/Maeijer 2-II/Asser/Van Solinge 
& Nieuwe Weme 2-II* 2009/830, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:7 BW, aant. 6.3, Maeijer 1987, 
p. 75-79, Van Achterberg 1989, p. 90-91, Maeijer 1997, p. 118-119, Van Solinge 2002, p. 113-117, Assink 
2013 (deel 1), p. 181 (vgl. ook deel 2, p. 2253-2245), Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, 
p. 93, Bartman & Dorresteijn 2013, p. 273/274, p. 86, Van Achterberg, NV 1988, p. 137-138, Maeijer, 
RM Themis 1990, p. 466-467, Quist, WPNR 1997, p. 319 en Van der Ploeg, WPNR 2001, p. 1053-1954. 
Aanhangers van de tweede leer aanvaarden soms dat het belang van de rechtspersoon kan voorgaan op 
de statutaire doelomschrijving als de rechtshandeling in kwestie “gelet op de omstandigheden van het 
geval redelijkerwijs niet kan zijn gericht op het belang van de rechtspersoon”; vgl. Asser/Maeijer 2-II 
1997/74 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/69. Vgl. ook Timmerman 1991, p. 45-47, Groenewald 2001, p. 143-
164, Timmerman, TVVS 1997, p. 17, en de in noten 833 en 842 genoemde rechtspraak. Zie voor een 
onderverdeling van de verschillende standpunten in de literatuur in drie groepen Van Solinge 2002, 
p. 114-115.

841 Vgl. de in noot 841 genoemde literatuur.
842 Een beroep op doeloverschrijding bij aanvaarding van aansprakelijkheid voor schulden van 

een ander dan een dochtermaatschappij werd niet aanvaard in Rb. Arnhem 28 december 1987, 
ECLI:NL:RBARN:1987:AH2042, KG 1988/37, Rb. Breda 24 juni 1997, ECLI:NL:RBBRE:1997:AG3127, 
JOR 1997/112, Rb. Rotterdam 14 januari 1999, ECLI:NL:RBROT:1999:AG3364, JOR 1999/85. 
Doeloverschrijding werd wel aangenomen in Hof Den Haag 27 juni 1968, ECLI:NL:GHSGR:1968:AC4881, 
NJ 1978/43 en Hof Amsterdam 27 november 1986, ECLI:NL:GHAMS:1986:AC9597, NJ 1987/801 en Hof 
Amsterdam 22 maart 1984, ECLI:NL:GHAMS:1984:AC8352, NJ 1985/219. 
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544. Wettelijke grenzen. De wet kan meebrengen dat een rechtspersoon bepaalde rechts-
verhoudingen niet of niet zonder voorwaarden mag aangaan. Hier en daar bepaalt de wet 
dat een rechtsverhouding die door een rechtspersoon wordt aangegaan, nietig is. De wet 
kan ook het aangaan van een bepaalde rechtsverhouding verbieden, of daaraan voorwaar-
den verbinden. Voor de opinionpraktijk zijn vooral de regels omtrent financiëlesteunver-
lening door NV’s van belang (art. 2:98c BW).843, 844

545. Onderzoek. Om de corporate power opinion te kunnen geven, moet de opinion-
gever de statuten van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. Een rechtsverhouding die ertoe strekt dat de opinionvennoot-
schap aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van een moedermaatschappij of 
zustermaatschappij kan doeloverschrijdend zijn. De opiniongever behoort dienaan-
gaande een qualification over doeloverschrijding op te nemen. In andere gevallen is van 
doeloverschrijding zelden sprake. Als hij twijfelt, kan de opiniongever een assumption 
opnemen met de strekking dat de rechtsverhouding is aangegaan in het kader van de 
gewone bedrijfsvoering.

546. Onderzoek statuten. Het statutaire doel van de opinionvennootschap blijkt uit de 
statuten; zie nr. 540 e.v. Die behoort de opiniongever op te vragen bij het handelsregister. 
Hij mag ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opi-
nionvennootschap zijn; zie nr. 419 e.v. Uitgangspunt mag zijn dat een handeling die bin-
nen de statutaire doelomschrijving valt, of daaraan op het eerste oog dienstbaar kan zijn, 
niet doeloverschrijdend is. Het vennootschappelijk belang zal slechts in een enkel geval 
roet in het eten gooien; vgl. nr. 543. Opinions zien in de meeste gevallen op financierings-
transacties; zie nr. 11. Als een opinionvennootschap financiering aantrekt met het oog op 

843 De financiëlesteunverleningsregels gelden bij verkrijging van aandelen in een Nederlandse NV (behalve 
als (a) de verkrijging geschiedt door werknemers van de NV of een groepsmaatschappij, of (b) de steun 
wordt verleend door een bank in de normale uitoefening van zijn bedrijf (art. 2:98c leden 8 en 9 BW). De 
regels strekken zich mede uit over steunverlening door dochtermaatschappijen (art. 2:96c lid 1 laatste 
zin BW). 

844 In zeldzame gevallen zou de opinion ertoe kunnen nopen aandacht te geven aan de regeling omtrent 
verkrijging door een NV of BV van volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan (art. 2:98 leden 
2-9 en 2:207 BW). (Verkrijging door een NV of BV van eigen niet volgestorte aandelen of certificaten 
daarvan is nietig, tenzij de verkrijging geschiedt onder algemene titel (art.  2:98 lid 1 en 2:207 lid 1 
tweede zin BW).) Ook kan de regeling omtrent “nachgründung” bij verkrijging door een NV van goe-
deren die toebehoren of hebben toebehoord aan een oprichter (art. 2:94c lid 1 BW) aandacht vragen. 
Dat kan in het bijzonder van belang zijn bij uitgifte van aandelen tegen volstorting in natura. Voor 
een stichting heeft de regel van art. 2:291 lid 2 BW dat, tenzij de statuten anders bepalen, een stichting 
geen overeenkomsten kan aangaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, 
of waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tot gevolg dat de stichting 
de genoemde overeenkomsten niet kan aangaan. Hoewel voor een vereniging art. 2:44 lid 2 BW een 
gelijkluidende bepaling bevat, treedt dat gevolg daar niet op. De bevoegdheid te besluiten tot het aan-
gaan van een in de bepaling genoemde overeenkomst berust in een vereniging krachtens art. 2:40 lid 1 
BW bij de algemene vergadering; Asser/Rensen 2-III* 2012/129.
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haar gewone bedrijfsactiviteiten mag worden aangenomen dat die financiering binnen 
haar doel valt; zie nr. 540. De opiniongever kan ermee volstaan na te gaan of het doel van 
de financiering spoort met het doel van de opinionvennootschap.845 Het verstrekken door 
de opinionvennootschap van zekerheid voor een door haar aangetrokken financiering valt 
in beginsel ook binnen haar doel. Hetzelfde geldt voor andere rechtsverhoudingen die de 
opinionvennootschap in het kader van de financieringstransactie aangaat. Denk bijvoor-
beeld aan een renteswap waarmee de opinionvennootschap een fluctuerende rente op de 
financiering geheel of gedeeltelijk omzet in een vaste rente, om aldus haar renterisico te 
beperken. Een uitzondering op het beginsel kan gelden als de statuten aan het verstrek-
ken van zekerheid of het aangaan van derivatentransacties in de weg staan.846 Omdat de 
corporate power opinion niet beperkt is tot het aangaan van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, maar zich mede uitstrekt over het uitvoeren daarvan (zie nr. 537), moet 
de opiniongever niet alleen nagaan of het aangaan van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, binnen het doel van de opinionvennootschap valt, maar ook of handelingen 
waartoe die rechtsverhouding verplicht, binnen het doel vallen.847

547. Qualification of assumption bij mogelijke doeloverschrijding. Het komt voor dat de 
opiniongever aarzelt over de vraag of een rechtshandeling binnen het doel valt. In de prak-
tijk leveren vooral transacties door opinionvennootschappen met een sterk beperkt doel 
– bijvoorbeeld stichtingen pensioenfonds – wel hoofdbrekens op.848 Bij twijfel doet de opi-
niongever er wijs aan een qualification op te nemen. Inspiratie kan worden ontleend aan 
de in nr. 548 opgenomen tekst.849 Een alternatief is dat de opiniongever een assumption 

845 Het doel van een financiering blijkt doorgaans uit de financieringsdocumentatie. Gebruikelijke finan-
cieringsdoelen zijn (a) herfinanciering van bestaande financieringen, (b) werkkapitaalfinanciering, 
(c) financiering van acquisities, en (d) financiering van bedrijfsactiviteiten in het algemeen (“general 
corporate purposes”). Van financiering voor dergelijke doelen mag worden aangenomen dat zij dienst-
baar is aan het statutaire doel.

846 Dat uit de statuten van een rechtspersoon volgt dat het stellen van zekerheid voor eigen schulden niet 
is toegestaan, is niet ondenkbaar. Zo komt het voor dat de statuten van een stichting administratiekan-
toor die aandelen houdt waartegenover zij certificaten van aandelen heeft uitgegeven, bepalen dat de 
stichting de door haar gehouden aandelen niet mag bezwaren. Dat het doel van een rechtspersoon het 
aangaan van derivatentransacties aan banden legt, is evenmin uitgesloten. Zo bepalen de statuten van 
een stichting pensioenfonds doorgaans dat de stichting een prudent beleggingsbeleid moet voeren. Dat 
kan in de weg staan aan het aangaan van derivatentransacties met een speculatief karakter – voor zover 
die al onder het doel van het pensioenfonds te brengen zijn. 

847 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 243-244.
848 Vgl. noot 846.
849 Sommmige opiniongevers nemen een qualification (of een assumption) over doeloverschrijding op 

ongeacht de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De gedachtegang is dat het doel alleen kan wor-
den bepaald met inachtneming van alle omstandigheden (zie nr. 540), en dat een opiniongever nooit 
met zekerheid kan vaststellen welke omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen en hoe 
de in aanmerking te nemen omstandigheden moeten worden gewogen. Die gedachtegang is op zichzelf 
juist, maar geeft blijk van wel zeer grote voorzichtigheid. In de praktijk bestaat over het antwoord op de 
vraag of een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, al dan niet doeloverschrijdend is, buiten de in 
nr. 547 e.v. bedoelde gevallen zelden aarzeling.
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opneemt met de strekking dat de rechtsverhouding dienstbaar is aan de gewone bedrijfs-
uitoefening van de opinionvennootschap.850 Van een dergelijke rechtsverhouding mag 
worden aangenomen dat zij binnen het doel valt.851, 852 De assumption kan bijvoorbeeld 
luiden:

The Company’s entry into the Agreement is conducive to its ordinary course of 
business.

548. Qualification bij aanvaarding aansprakelijkheid voor schulden groepsmaatschappij. 
Een rechtspersoon die aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van een moedermaat-
schappij of zustermaatschappij handelt mogelijk doeloverschrijdend; zie nr. 543.853 Vast 
te stellen of van doeloverschrijding sprake is, vergt feitelijk onderzoek en afwegingen die 
de mogelijkheden van de opiniongever te buiten gaan. Een opiniongever die een opinion 
over een dergelijke aanvaarding van aansprakelijkheid geeft, behoort in een qualification 
op het gevaar van doeloverschrijding te wijzen. De qualification kan bijvoorbeeld luiden:

If a legal act (rechtshandeling) performed by a Dutch legal entity (including (without 
limitation) an agreement pursuant to which it guarantees the performance of, or pro-
vides or agrees to provide security for, another person’s obligations and any other legal 
act having a similar effect) (a) exceeds the entity’s objects, or (b) is not in the entity’s 
interest, the act may (i) exceed the entity’s corporate power, (ii) violate its articles of 
association, and (iii) be nullified by it if the other party to the act knew or should have 
known that the act is not in the entity’s interest.

Deze qualification is ruim opgezet. Zij gaat ervan uit dat het statutaire doel van de opi-
nionvennootschap niet voorziet in het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden 
van anderen. Is dat wel het geval, dan kan onderdeel (a) vervallen. Van de qualification ziet 
alleen onderdeel (i) op de corporate power opinion. Onderdeel (ii) wijst erop dat doelover-
schrijding ook tot strijd met de statuten leidt. Dat onderdeel is slechts nodig als in de 

850 Nijnens 1996, p. 76, suggereert een assumption op te nemen met de strekking dat de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, in het vennootschappelijk belang van de opinionvennootschap is.

851 Het uitgangspunt dat een rechtsverhouding die dienstbaar is aan de gewone bedrijfsuitoefening van 
een rechtspersoon past binnen diens doel, kan onjuist zijn als die gewone bedrijfsuitoefening buiten het 
doel valt. In een voorbeeld: als een rechtspersoon met als statutair doel de handel in koffie zijn activi-
teiten richt op de verkoop van softdrugs, valt een financiering ten behoeve van die activiteiten mogelijk 
buiten het doel. Dat de opinionvennootschap bij het voeren van haar bedrijf binnen haar doel blijft, 
mag de opiniongever echter aannemen. Na te gaan welk bedrijf de opinionvennootschap voert, en of 
dat bedrijf binnen het doel valt, vergt feitelijk onderzoek dat van een opiniongever niet wordt verwacht.

852 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945, lijkt te menen dat het altijd geraden is over doeloverschrijding 
een qualification op te nemen. Een assumption dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet “in the 
corporate interest” van de opinionvennootschap is, gaat haar te ver.

853 Ook onder het rechtspersonenrecht van sommige Amerikaanse kan aanvaarding van aansprakelijk-
heid voor schulden van derden doeloverschrijdend zijn; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 244 
e.v.
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opinion waarin de corporate power opinion is verwerkt, een no violation of law opinion 
is opgenomen.854 Onderdeel (iii) wijst erop dat een doeloverschrijdende rechtshandeling 
vernietigbaar is. Dat onderdeel is slechts nodig als de opinion waarin de corporate power 
opinion is opgenomen, een remedies opinion bevat. De vraag of de opinion gebrekkig is 
als een qualification ontbreekt, is niet eenduidig te beantwoorden. Als de opinionontvan-
ger een Nederlandse opinionontvanger is, mag worden aangenomen dat hij weet dat de 
aanvaarding van aansprakelijkheid voor schulden van een moedermaatschappij of zus-
termaatschappij doeloverschrijdend, en daarmee vernietigbaar, kan zijn. De opinionont-
vanger behoort zich er dan niet op te kunnen beroepen dat, omdat een qualification over 
doeloverschrijding ontbreekt, de opinion gebrekkig is. Als de opinionontvanger buiten-
lands is en onbekend is op de Nederlandse markt zodat hij van de doeloverschrijdings-
regels niet weet, is het redelijk dat het risico van het ontbreken van een qualification bij de 
opiniongever wordt gelegd; vgl. nr. 186 e.v.

549. Assumptions en qualifications bij strijd met wettelijke verboden. Uit de wet of de sta-
tuten kan volgen dat een rechtspersoon bepaalde rechtsverhoudingen niet of niet zonder 
voorwaarden mag aangaan. Mag de opinionvennootschap de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, in haar geheel niet aangaan, dan kan de opiniongever de opinion niet geven; 
vgl. nr. 285. Geldt de wettelijke of statutaire beperking slechts een deel van de rechtsver-
houding, dan kan de opiniongever mogelijk volstaan met een qualification. Als het aan-
gaan van de rechtsverhouding aan voorwaarden is onderworpen, moet de opiniongever 
vaststellen of aan die voorwaarden is voldaan voor zover die vaststelling juridische des-
kundigheid vergt; vgl. nr. 241. Voor het overige zal hij een assumption moeten opnemen 
waarin wordt verondersteld dat de voorwaarden zijn vervuld. Zo zal de opiniongever die 
een opinion geeft over een overeenkomst tot verstrekking door een NV van een lening ter 
financiering van de aankoop door een ander van aandelen in de NV (a) moeten nagaan 
of tot het verstrekken van de lening is besloten door het bestuur na met de vereiste meer-
derheid verleende goedkeuring van de algemene vergadering (art. 2:98c lid 2 jo. lid 5 BW; 
vgl. over de vraag of de opiniongever moet nagaan of aan de eisen van art. 2:98c lid 6 is 
voldaan nr. 594 e.v.), (b) moeten nagaan of een balans is opgesteld waaruit blijkt dat het 
eigen vermogen van de NV voldoende is om de lening te mogen verstrekken (art. 2:98c 
lid 2 onder b jo. lid 3 BW), en assumptions moeten opnemen dat (i) de lening op billijke 
voorwaarden wordt verstrekt (art. 2:98c lid 2 onder a BW, (ii) de kredietwaardigheid van 

854 Het antwoord op de vraag of doeloverschrijding ook leidt tot strijd met de statuten, hangt af van het 
antwoord op de vraag wat “strijd met de statuten” is. Twee benaderingen zijn denkbaar. Een eerste 
benadering maakt onderscheid tussen het in de statuten van een rechtspersoon neergelegde doel en het 
doel in de zin van art. 2:7 BW. In die benadering is het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden 
van anderen slechts in strijd met de statuten als de statuten het aanvaarden van dergelijke aansprake-
lijkheid verbieden, en onder omstandigheden mogelijk als de statuten daarin niet voorzien. Een tweede 
benadering maakt het genoemde onderscheid niet. In die benadering is het doel in de zin van art. 2:7 
BW het in de statuten neergelegde doel met meeweging van het vennootschappelijk belang. Tegen de 
achtergrond van rechtspraak en literatuur is de tweede benadering de veiligste. 
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de ander nauwgezet is onderzocht (art. 2:98c lid 2 onder c BW), en (iii) als dat vereist is, of 
de prijs die voor de aandelen wordt betaald, billijk is (art. 2:98c lid 2 onder d).855

550. Bankruptcy qualification van toepassing. Op de vraag of de corporate power opi-
nion wordt beperkt door de bankruptcy qualification past een genuanceerd antwoord. 
Surseance van betaling strekt tot herstel van de sursiet, zodat deze kan voortbestaan. 
Een opinionvennootschap die het voorwerp van surseance van betaling is, blijft daarmee 
gericht op haar doel. Faillissement strekt echter tot vereffening van het vermogen van 
de failliet met, als de failliet een rechtspersoon is, mogelijk diens ontbinding als gevolg 
(art. 2:19 lid 1 aanhef en onder c BW). Zo beschouwd wordt het doel van een opinionven-
nootschap die failliet is, beperkt tot handelingen die gericht zijn op haar vereffening. Het 
is denkbaar dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet onder die handelin-
gen valt. Voor zover de bankruptcy qualification zich uitstrekt over faillissement, is zij 
daarom op de corporate power opinion van toepassing. Noodregeling, voor banken en 
verzekeraars, laat zich lastig karakteriseren. Zij kan gericht zijn op herstel, maar ook op 
overdracht van het bedrijf en vereffening (mogelijk door faillissement) van de instelling 
waarop de noodregeling van toepassing is.856 Voor zover de bankruptcy qualification zich 
uitstrekt over noodregeling, kan zij daarom ook op de corporate power opinion van toe-
passing zijn.

551. Europese terrorismelijsten. De opiniongever behoort na te gaan of de opinionven-
nootschap is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten. Als dat zo is, kan 
de corporate power opinion niet worden gegeven.

552. Betekenis terrorismelijsten. Een rechtspersoon is niet langer bevoegd tot het verrich-
ten van rechtshandelingen als hij is opgenomen in een van de Europese terrorismelijsten 
(art. 2:20 lid 3 BW). Een rechtspersoon die geen rechtshandelingen mag verrichten, kan 
zijn doel niet meer verwezenlijken. Een opinion omtrent dat doel zou daarom misleidend 
zijn; vgl. nr.  285. Als de opinionvennootschap voorkomt op een van de Europese ter-
rorismelijsten, kan een corporate power opinion dan ook niet worden gegeven. De opi-
niongever moet nagaan of er op dit punt een probleem is. Zie over het raadplegen van de 
Europese terrorismelijsten nr. 432 e.v.

553. Corporate power opinion over bedrijfsuitoefening als geheel. Banken die een 
aanbieding van effecten begeleiden, verlangen soms dat aan hen een corporate power 

855 Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels noot 843.
856 Vgl. Kamerstukken II 1995/96, nr. 24 843, nr. 1, p. 11: “Kern van de noodregeling is een, van de gewone 

surseance van betaling afwijkende, bijzondere regeling die de mogelijkheid biedt (delen van) het 
bedrijf van een kredietinstelling respectievelijk de verzekeringsportefeuille van een verzekeraar elders 
onder te brengen, in het belang van rekeninghouders, depositohouders, verzekeringnemers en overige 
crediteuren.
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opinion wordt gegeven die bevestigt dat het bedrijf van de opinionvennootschap, zoals 
dat in het ter zake van de aanbieding opgemaakte prospectus is beschreven, binnen haar 
doel valt.857

554. Tekst. Een dergelijke opinion kan luiden:

The Company has the corporate power to conduct its business as described in the 
Prospectus.

De opinion is in deze opzet een neefje van de prospectus opinion. Om de opinion te kun-
nen geven, moet de opiniongever nagaan of de beschrijving van het bedrijf van de opinion-
vennootschap in het prospectus inderdaad binnen haar doel valt. Vrij van complacties is 
een en ander niet. Het is nog wel eens onduidelijk welk deel van de bedrijfsbeschrijving in 
het prospectus betrekking heeft op de groep waarvan de opinionvennootschap deel uit-
maakt als geheel, en welk deel op de opinionvennootschap zelf. Waar duidelijk is welk deel 
van de beschrijving op de opinionvennootschap ziet, is zij doorgaans tamelijk abstract. 
Het is niet altijd uitgesloten dat het aldus abstract omschreven bedrijf op zichzelf binnen 
het doel valt, maar ook activiteiten kan omvatten die doeloverschrijdend zijn.

555. VOF of CV. Als de opiniongever een corporate power opinion moet geven over 
een VOF of CV, moet de tekst van de opinion in nr. 533 licht worden aangepast. Het 
doel van een VOF of CV laat zich afleiden uit de vennootschapsakte. De opinion gever 
moet nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen dat doel past. 
Handelingen die buiten het doel vallen, kunnen daaronder worden gebracht door een 
besluit van de vennoten. De bankruptcy qualification blijft van toepassing.

556. Tekst opinionparagraaf. De opiniongever die een corporate power geeft over een 
VOF of CV kan de in nr. 533 opgenomen tekst als uitgangspunt nemen. Een VOF of CV 
is echter geen rechtspersoon en wordt niet “incorporated”. Zij heeft daarom geen “corpo-
rate power”.858 Kortweg “power” moet volstaan.859 De tekst van de opinionparagraaf wordt 
dan:

The Partnership has the power to enter into and perform the Agreement.

557. Doel. Het doel van een VOF of CV vindt zijn startpunt in de vennootschapsakte. 
Die akte zal een doelomschrijving bevatten. Andere bepalingen in de vennootschapsakte 
kunnen echter mede bepalend zijn voor het doel. Denk aan een bepaling dat de VOF of CV 

857 Vgl. over een opinion in deze vorm Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 234-235. 
858 Zie noten 790 en 827.
859 Vgl. over het weglaten van “corporate” nr. 538.
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bepaalde handelingen niet zal verrichten. Het doel omvat alle handelingen die gelet op het 
aldus door de vennootschapsakte bepaalde doel, behoren tot de normale werkzaamheden 
van de VOF of CV. Niet voldoende is dat de handeling dienstbaar aan het doel kán zijn.860 
Zo zullen het aantrekken van financiering en het verstrekken van zekerheid daarvoor 
doorgaans binnen het doel van de VOF of CV vallen. Ingrijpende handelingen zoals het 
verstrekken van zekerheid voor schulden van derden kunnen echter buiten het doel val-
len.861 Handelingen die niet onder het doel in de hiervoor omschreven zin behoren, kun-
nen desalniettemin onder het doel worden gebracht door een besluit van de vennoten. 
Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt, moet het besluit met algemene stemmen van 
alle vennoten worden genomen.862, 863 Zie over de vraag of doeloverschrijding kan worden 
tegengeworpen aan derden nr. 667.864

558. Onderzoek. Om over een VOF of CV een corporate power opinion te kunnen geven, 
moet de opiniongever nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen 
het uit de vennootschapsakte van de opinionvennootschap blijkende doel; zie nr. 557 en 
vgl. nr. 546. Zie over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan 
met een handelsregisteruittreksel nr. 520 e.v. Twijfelt de opiniongever over de vraag of de 
rechtshandeling binnen het doel past, dan is de oplossing dat de vennoten besluiten dat de 
opinionvennootschap de rechtsverhouding zal aangaan. Tenzij de vennootschapsakte een 
beslissing bij meerderheid toelaat, moet het besluit worden genomen met algemene stem-
men; vgl. nr. 620.

559. Bankruptcy qualification van toepassing. De bankruptcy qualification is ook van toe-
passing op een corporate power opinion over een VOF of CV. De analyse in nr. 550 is van 
overeenkomstige toepassing. Zie voor de mogelijkheid dat het bestaan van een VOF of CV 
door faillissement wordt geraakt nr. 528.

860 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/74 en zie Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/74.
861 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/76 en zie Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/76.
862 Deze mogelijkheid ligt besloten in de mogelijkheid de samenwerkingsovereenkomst die een VOF of 

CV is, ook anders dan door aanpassing van de vennootschapsakte te wijzigen; vgl. Asser/Maeijer 5-V 
1995/77 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/77. 

863 Zie over de mogelijkheid dat de vennoten zonder basis in de vennootschapsakte besluiten dat bepaalde 
rechtsverhoudingen niet of alleen onder beperkingen mogen worden aangegaan noot 987.

864 Art. 29 WvK bepaalt dat zolang een VOF niet in het handelsregister is ingeschreven, tegenover derden 
geldt dat (i) zij is aangegaan voor alle zaken, en (ii) alle vennoten haar onbeperkt kunnen vertegenwoor-
digen. Een VOF die niet een onderneming in Nederland heeft, kan echter niet in het handelsregister 
worden ingeschreven; zie nr. 518. Een redelijke wetsuitleg vergt dat art. 29 WvK in een dergelijk geval 
niet van toepassing is.
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6.6 De corporate action opinion

560. Opinion:

The Company has taken all necessary corporate action to authorise its entry into and 
performance of the Agreement.

Assumption:

Each corporate resolution referred to in this opinion has been duly adopted.

561. Betekenis. De tekst in nr. 560 is die van een gebruikelijke corporate action opi-
nion. De opinion houdt in dat (a) de organen van de opinionvennootschap alle besluiten 
hebben genomen, en (b) binnen de opinionvennootschap alle andere handelingen zijn 
verricht, die nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet.865, 866 De opinion ziet op besluiten die worden vereist (a) krach-
tens een specifieke regeling in de wet of de statuten van de opinionvennootschap, of 
(b) goed bestuur.

562. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen. De in nr. 560 opgenomen tekst gaat 
ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie voor het 
geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 618 e.v.

563. “necessary corporate action”. De opinionparagraaf spreekt van “corporate action” 
van de opinionvennootschap. “Corporate” – rechtspersonenrechtelijk – beperkt de opi-
nionparagraaf tot handelingen die de opinionvennootschap krachtens het rechtsperso-
nenrecht moet verrichten om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen 

865 In de Verenigde Staten betekent de corporate action opinion “that the agreement received the approvals 
required by, and that those approvals were obtained in accordance with, applicable corporation law 
and the company’s charter and bylaws”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 263. In dezelfde zin Tribar 
1998, § 6.4.

866 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 262-263, en Tribar 1998, § 6.4, behandelen de corporate action 
opinion en de validly signed opinion als onderdeel van een opinion dat “the agreement has been “duly 
authorized, executed and delivered””. Bij Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 262-263, houdt die opi-
nion mede in “that at the time the company executed and delivered the agreement, it had the corporate 
power to enter into the agreement and to perform its obligations”. In zoverre overlapt zij met de corpo-
rate power opinion; aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 263, noot 2. Vgl. ook noot 54.
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aangaan.867,  868,  869,  870 Die handelingen omvatten in de eerste plaats besluiten.871 In zeld-
zame gevallen kan een andere handeling zijn vereist; zie nr. 572. De opinionparagraaf is 
beperkt tot besluiten die “necessary” – noodzakelijk – zijn voor het aangaan en nakomen 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Besluitvorming kan noodzakelijk zijn 
(a) krachtens een specifieke regeling in de wet of de statuten van de opinionvennootschap, 
of (b) omdat goed bestuur tot besluitvorming noopt; zie nr. 567 e.v.872

564. “entry into and performance”. De opinionparagraaf strekt zich uit over het aangaan 
– “entry into” – en het uitvoeren – “performance” – van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet. Dat de twee begrippen naast elkaar worden genoemd, heeft in het alge-
meen geen praktische betekenis. Een besluit tot het aangaan van een rechtsverhouding 
sluit in dat die rechtsverhouding zal worden uitgevoerd; zie echter nr. 572. Zo beschouwd 
verandert de betekenis van de opinionparagraaf niet, als “and performance” wordt 
weggelaten. “Performance” heeft een beperkte betekenis. Het begrip ziet alleen op han-
delingen waartoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, rechtstreeks verplicht. 
Voorbereidingshandelingen vallen erbuiten; vgl. nr. 1021.

867 Zie over het begrip “corporate” noot 827.
868 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 264: “the “duly authorized” opinion requires that the proper 

body or bodies within the company approved the agreement in the manner required by the corporation 
law of the state in which the company was incorporated and the company’s charter and bylaws.” 

869 Als de opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector, kunnen de regels waaraan zij uit 
dien hoofde onderworpen is grenzen stellen aan haar activiteiten, of eisen stellen aan. Denk aan een 
pensioenfonds, woningcorporatie of zorg- of onderwijsinstelling. Soms zullen die grenzen hun neer-
slag hebben gevonden in de statuten van de opinionvennootschap. In dat geval raken de grenzen de 
corporate action opinion. In andere gevallen kunnen de grenzen gevolgen hebben voor de no violation 
of law opinion; vgl. noot 1550.

870 Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
871 Een “besluit” is hier elke beslissing die krachtens het rechtspersonenrecht door een orgaan van de 

opinionvennootschap genomen moet worden. In de literatuur worden beslissingen door een dergelijk 
orgaan wel onderscheiden in “besluiten” en “feitelijke beslissingen”. “Besluiten” zijn beslissingen die 
zijn gericht op rechtsgevolg (en dus een rechtshandeling zijn); “feitelijke beslissingen” zijn alle beslissin-
gen die geen besluit zijn; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/292. Over de vraag waar de grens tussen besluiten 
en beslissingen moet worden getrokken is, wordt getwist; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/292 e.v. en Van 
der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 487, en de daar aangehaalde literatuur. In dit boek 
kan de twist terzijde blijven. Omdat de corporate action opinion zich uitstrekt over alle handelingen 
die de opinionvennootschap moet verrichten, strekt zij zich mede uit over vereiste beslissingen die geen 
besluit zijn.

872 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 142, merken op dat in gevallen waarin het aangaan of uitvoeren 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen besluit of andere handeling vergt, “the opinion 
formulation that ‘[t]he Borrower … has take all corporate action necessary to authorize the execution, 
delivery and performance of the Credit Agreement and the Notes’ (emphasis added) is inappropriate 
[…]. The opinion formulation would be correct in that case if the words ‘if any’ were read into the clause 
after the words ‘corporate action’.” Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 143, verwerpen de opvatting 
dat de corporate action opinion alleen ziet op besluiten en andere handeling met externe werking – 
anders gezegd: die zijn vereist om te bewerkstelligen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is; vgl. nr. 565. Ter verduidelijking dat de opinion ook 
op besluiten en andere handelingen met uitsluitend interne werking ziet, geven zij er de voorkeur aan 
“to authorise” in de opinion te vervangen door “in connection with”. 
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565. Beperkt belang opinionparagraaf. Het belang van de opinionparagraaf is in de meeste 
gevallen beperkt.873 Ook in gevallen waarin een specifieke regeling in de wet of de statuten 
van de opinionvennootschap besluitvorming eist, heeft het ontbreken van geldige besluit-
vorming slechts in een beperkt aantal gevallen gevolgen voor de afdwingbaarheid van 
de rechtsverhouding waarop de besluitvorming zou moeten zien; vgl. nr. 629. In andere 
gevallen heeft de corporate action opinion het karakter van een diligence opinion.

566. Alternatieve formulering. Hoewel ongebruikelijk, is denkbaar dat “corporate” uit de 
opinion wordt weggelaten en dat kortweg wordt verwezen naar “action”; vgl. nr. 538. Een 
alternatief is “internal action”. Een dergelijke andere formulering verandert de beteke-
nis van de opinionparagraaf niet. Hij blijft beperkt tot handelingen die de opinionven-
nootschap krachtens het rechtspersonenrecht moet verrichten om de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, te kunnen aangaan; zie nr. 563 en vgl. nr. 538.

567. Vereiste besluiten. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan en 
nakomen van de rechtshandeling waarop de opinion ziet, volgt in sommige gevallen uit 
de wet of de statuten. In andere gevallen kan goed bestuur tot besluitvorming nopen. 
Behalve waar uit de wet anders volgt, tast het ontbreken van geldige besluitvorming 
de geldigheid van de betrokken rechtshandeling niet aan. Dat andere handelingen dan 
besluitvorming moeten worden verricht, is zeldzaam.

568. Besluiten vereist bij of krachtens wet of statuten. De opinionparagraaf ziet op besluit-
vorming die vereist is met het oog op het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. In sommige gevallen brengt de wet mee dat besluitvorming vereist 
is. Zo vergen uitgifte van aandelen en het toekennen van rechten tot het nemen van aande-
len in een NV of BV een besluit van de algemene vergadering of van een daartoe bij de sta-
tuten of bij besluit van de algemene vergadering aangewezen ander orgaan; vgl. nr. 818 en 
859.874 In sommige gevallen bepaalt de wet dat een besluit van het bestuur tot het aangaan 
van een rechtsverhouding goedkeuring vergt van de algemene vergadering of van de raad 
van commissarissen (of van een ander orgaan, zoals een vergadering van houders van 
prioriteitsaandelen). Denk aan de bestuursbesluiten die in een structuurrechtspersoon 
met een verplichte raad van commissarissen goedkeuring van die raad vergen (art. 2:63j, 
2:164 en 2:274 BW). In de goedkeuringseis ligt besloten dat, voordat de rechtspersoon de 
betrokken rechtshandeling aangaat, het bestuur daartoe moet besluiten. Ware dat anders, 

873 Aldus ook Nijnens 1996, p. 77.
874 Andere gevallen waarin de wet besluitvorming eist en die, zeldzaam, voor de opinionpraktijk van 

belang zijn, zijn (a) de verkrijging door een NV of BV van volgestorte eigen aandelen of certificaten 
daarvan, (b) verkrijging door een NV van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een 
oprichter, en (c) het aangaan door een vereniging van een overeenkomst tot verkrijging, vervreemding 
of bezwaring van registergoederen, of waarbij de vereniging, kort gezegd, aansprakelijkheid aanvaardt 
voor de schuld van een ander; vgl. noot 844.
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dan zou het bestuur de goedkeuringseis eenvoudig kunnen ontgaan door over het aan-
gaan van de rechtsverhouding geen besluit te nemen. Goedkeuring van een besluit van het 
bestuur kan ook vereist zijn krachtens de statuten (art. 2:44 lid 1 (vereniging, jo. art. 2:53a 
ook coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:129 lid 1 (NV), 2:239 BW (BV) 
en 2:291 lid 1 BW (stichting)). Soms bepalen de statuten dat de algemene vergadering of 
de raad van commissarissen (of een ander orgaan) rubrieken van bestuursbesluiten kan 
aanwijzen die goedkeuring van een ander orgaan vergen.875, 876 Is een dergelijke aanwijzing 
gegeven, dan vergt het aangaan van een rechtshandeling waarop de aanwijzing ziet, dat 
het bestuur daartoe besluit en dat de vereiste goedkeuring wordt verkregen. De statuten 
van een NV of BV kunnen bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzin-
gen van een orgaan van de vennootschap over de algemene lijnen van het op nader in de 
statuten aangegeven terreinen te voeren beleid (art. 2:129 lid 4 en 2:239 lid 4 BW). De sta-
tuten van een vereniging (of een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) kunnen 
bepalen dat het bestuur algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering 
moet naleven.877 Aannemelijk is dat de statuten de aanwijzingsbevoegdheid ook kunnen 
leggen bij een ander orgaan, zoals een raad van commissarissen. Verdedigd is dat de statu-
ten een aanwijzingsbevoegdheid binnen grenzen kunnen verlenen aan een persoon buiten 
de vereniging.878 De mogelijkheid het bestuur te binden aan aanwijzingen bestaat ook bij 
de stichting.879 Als bevoegdelijk aanwijzingen zijn gegeven, kan besluitvorming door het 
aanwijzende of orgaan vereist zijn om buiten twijfel te stellen dat de betrokken rechtshan-
deling binnen de grenzen van de aanwijzingen valt, of om daarvan ontheffing te verlenen. 
Zie over de noodzaak de algemene vergadering van een vereniging, coöperatie of onder-
linge waarborgmaatschappij in de gelegenheid te stellen zich te buigen over de gevolgen 
van een belang van een bestuurder of commissaris dat tegen strijdig is met dat van de 
rechtspersoon nr. 630.

875 Vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/415.
876 Een aanwijzing vergt een basis in de statuten. Zonder een duidelijke basis in de statuten kan een aan-

wijzing niet bij reglement worden gegeven; vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/415 
(NV en BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/126 (vereniging, ook van toepassing op coöperatie en onder-
linge waarborgmaatschappij).

877 Asser/Rensen 2-III* 2012/127, Asser/Van der Grinten 2-II 1991/318, Overes, in: GS Rechtspersonen, 
art. 2:40 BW, aant. 2 en Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 188. Anders 
Asser/Maeijer 2-II 1997/318. Voorzichtig (ten aanzien van de coöperatie) Schreurs-Engelaar 2005, 
p.  113-114. Vgl. ook Galle 1993, p. 300-310, met verwijzing naar oudere literatuur, en Galle, WPNR 
2005, p. 391-392.

878 Asser/Rensen 2-III* 2012/128 en Asser/Van der Grinten 2-II 1991/318. Anders Asser/Maeijer 2-II 
1997/318, Schreurs-Engelaar 1995, p. 115-116 (ten aanzien van de coöperatie), Van Schilfgaarde, 
RM Themis 1988, p. 297 en Van Olffen, WPNR 1999, p. 863. Voorzichtig Van der Burg, WPNR 1983, 
p. 397-398. Genuanceerd Houwen, WPNR 2015, p. 552. Vgl. ook Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der 
Ploeg & Van Veen 2013, p. 188 en 251-252

879 Asser/Rensen 2-III* 2012/334 met verwijzing naar HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5779, 
NJ 2000/439.
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569. Besluiten vereist door goed bestuur. Het bestuur kan de uitoefening van bepaalde 
bestuurstaken opdragen aan een of meer daartoe aangewezen bestuurders.880,  881 Het 
bestuur of een bestuurder kan ook de uitvoering van bepaalde taken onder zijn verant-
woordelijkheid overlaten aan anderen binnen de organisatie die de rechtspersoon in stand 
houdt.882 De mogelijkheden die het bestuur op deze punten heeft, zijn niet onbeperkt. 
Sommige kwesties zijn van zodanig gewicht dat goed bestuur vergt dat het bestuur zich 
daarover als geheel buigt. In de literatuur zijn als voorbeelden genoemd “het algemene 
beleid, het algemene financiële beleid, de strategie, alsook transacties, overnames, afsto-
ting en samenwerkingsverbanden van relatief grote waarde of die anderszins aanzienlijke 
implicaties hebben voor het algemene, financiële beleid of de strategie”.883 Waar de gren-
zen moeten worden getrokken, moet van geval tot geval worden bepaald, naar de aard en 
omvang van de onderneming en de overige omstandigheden. Hoe die bepaling uitvalt, 
staat binnen de grenzen van de wet en de statuten in eerste aanleg ter beoordeling aan het 
bestuur.884 Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verhou-
ding tussen bestuur en raad van commissarissen. Goed bestuur kan vergen dat een besluit 
van het bestuur wordt voorgelegd aan de raad van commissarissen, ook in gevallen waarin 
de wet en de statuten geen goedkeuring eisen.885

570. Gevolgen voor vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur. Zie over de vraag of het ont-
breken van, of gebreken in, vereiste besluitvorming gevolgen kan hebben voor de verte-
genwoordigingsbevoegdheid van bestuurders nr. 629.

571. Bewind. De rechter voor wie een vordering tot ontbinding van een rechtspersoon 
aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1 
BW). Gebeurt dat, dan kunnen de organen van de rechtspersoon geen besluiten meer 
nemen zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde bewindvoerder 
(art. 2:22 lid 2 BW).

572. Andere handelingen dan besluiten. Het is zeldzaam dat het aangaan van een rechts-
verhouding vergt dat binnen de opinionvennootschap andere handelingen worden 

880 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/417. 
881 Een taakverdeling kan ook worden geregeld bij de statuten of een reglement; Asser/Van Solinge & 

Nieuwe Weme 2-II* 2009/417. Een verdeling van taken over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuur-
ders vergt een statutaire basis (art. 2:129a en 2:239a BW).

882 Löwensteyn 1959, p. 36-37. Vgl. ook Dumoulin, Or 2005, p. 267, Galle, Or 2007, p. 525, beide ook 
over verenigingen en stichtingen waarin de bestuurstaak is gedelegeerd aan een titulaire directie, 
en Dumoulin, Or 2012, p. 494-495 over rechtspersonen waarin uitvoerende taken zijn gelegd bij een 
“ executive committee”. 

883 Verdam, Or 2013, p 504, met verwijzing naar Verdam 2011, p. 31, Timmerman, Or 2009, p. 10 en 
De Groot, O&F 2013, p. 22. Zie ook Assink 2013 (deel 1), p. 214, Van den Ingh, Or 2000, p. 142, Strik, 
Or 2003, p. 371 en Schild & Timmerman, WPNR 2014, p. 273. 

884 Vgl. Dumoulin, Or 2005, p. 267. Zie ook Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 479.
885 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/487.
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verricht dan het nemen van besluiten. Een voorbeeld is een statutenwijziging die bij een 
uitgifte van aandelen in een NV vereist is om het maatschappelijk kapitaal zodanig te 
verhogen, dat de uitgifte kan geschieden; vgl. nr. 822. Zie over ondernemingsraadadvies 
nr. 580 e.v.

573. Besluitvormingsregels. Besluitvorming moet plaatsvinden overeenkomstig de 
regels van de wet en de statuten. Als bij reglement besluitvormingsregels zijn gesteld, 
moeten die in acht genomen worden.

574. Besluitvormingsregels. De wet geeft regels omtrent besluitvorming door de algemene 
vergadering, in en buiten vergadering; zie nr. 575 e.v. Regels omtrent besluitvorming door 
andere organen, met inbegrip van het bestuur en de raad van commissarissen, kent de 
wet niet. In sommige gevallen stellen de statuten regels. Het komt ook voor dat de statu-
ten bepalen dat omtrent de besluitvorming bij reglement regels worden gesteld of kun-
nen worden gesteld. De statuten zullen bepalen door welk orgaan het reglement wordt 
vastgesteld. Dat kan een ander – hoger – orgaan zijn dan het orgaan waarop het regle-
ment ziet. Denkbaar is dat een orgaan zonder statutaire basis bij reglement regels stelt. 
Dergelijke regels kunnen slechts zien op de besluitvorming door het orgaan dat het regle-
ment opstelt.886 Ook aan een buitenstatutair reglement is het betrokken orgaan gebonden 
(art. 2:15 lid 1 aanhef en onder c BW).887 Een buitenstatutair reglement kan geen quorum 
of bijzondere meerderheden eisen.888 Of een statutair reglement quorum- of bijzondere 
meederheidseisen kan stellen, is omstreden.889 Besluitvorming kan ook buiten vergade-
ring geschieden. De heersende leer lijkt te zijn dat dat alleen kan als alle leden van het 
orgaan in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden zich 
tegen de wijze van besluitvorming verzet.890

886 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/420, Asser/Rensen 2-III* 2012/42 en 332. Vgl. ook 
Asser/Kroeze 2-I* 2015/184.

887 Art. 2:15 lid 1 aanhef en onder c BW is ook op niet-statutaire reglementen van toepassing; Asser/Kroeze 
2-I* 2015/312.

888 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/420. Vgl. ook Asser/Rensen 2-III* 2012/105.
889 Voor de algemene vergadering van een NV of BV bevestigend Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 

2-II* 2009/420. Ontkennend Dumoulin 1999, p.13-14 en 16-17 en vermoedelijk Schwarz, in: 
GS Rechtspersonen, art. 2:120 BW, aant. 2 en 4. Voor andere organen bevestigend Asser/Van Solinge & 
Nieuwe Weme 2-II* 2009/420, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:129 BW, aant. 12.6. Ontkennend 
Dumoulin 1999, p. 272-273. Voor de algemene vergadering van een vereniging (en coöperatie en onder-
linge waarborgmaatschappij) ontkennend Asser/Rensen 2-III* 2012/105, Dumoulin 1999, p. 251 en 
Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 83. Vgl. ook Van der Ploeg, WPNR 1989, 
p. 522. Voor andere organen van een vereniging (en idem) en stichting ontkennend Asser/Rensen 2-III* 
2012/138 en mogelijk bevestigend Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 83. 

890 De literatuur is op dit punt eenstemmig. Aan welke voorwaarden besluitvorming buiten vergadering 
moet voldoen, is echter enigszins omstreden. In de in nr.  574 beschreven zin Asser/Van Solinge & 
Nieuwe Weme 2-II* 2009/421, Asser/Rensen 2-III* 2012/105, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:129 
BW, aant. 12.7, Van Schilfgaarde 1991, p. 14, Bosse 2002, p. 35 en Assink 2013 (deel 1), p. 926. Soepeler 
Asser/Maeijer 2-II 1997/130 – alle leden van het orgaan moeten hun stem kunnen uitbrengen – en Van 
der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 597 – alle bereikbare leden van het orgaan moeten 
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575. Schriftelijke besluiten. De besluiten die met het oog op de corporate action opi-
nion moeten worden bestudeerd, zijn in de meeste gevallen buiten vergadering genomen 
schriftelijke besluiten. De algemene vergadering van een NV kan slechts buiten verga-
dering besluiten als (a) de statuten dat bepalen, (b) er geen personen met certificaat-
houdersrechten zijn, en (c) het betrokken besluit schriftelijk en met algemene stemmen 
wordt genomen (art. 2:128 lid 1 BW).891, 892, 893 Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen 
de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht (art. 2:128 lid 2 BW). Aldus 
kan ook per email worden gestemd.894 Bij de statuten kunnen nadere regels worden gesteld 
omtrent het stemmen langs elektronische weg.895 Certificaathoudersrechten komen toe 
aan houders van met medewerking van de betrokken NV uitgegeven certificaten van aan-
delen.896 Als bij vestiging van een pandrecht op aandelen in een NV het stemrecht op de 
verpande aandelen overgaat op de pandhouder, hebben voorts pandgever en pandhouder 
beide certificaathoudersrechten.897 Gaat het stemrecht niet over, dan heeft de pandhouder 
certificaathoudersrechten als bij de vestiging of overgang van het pandrecht of de sta-
tuten niet anders is bepaald (art.  2:89 lid 4 BW). Bij vestiging van vruchtgebruik geldt 
een gelijke regeling (art. 2:88 lid 4 BW). Als de algemene vergadering van een NV bui-
ten vergadering besluit, moeten het bestuur en, als die er is, de raad van commissarissen 
in de gelegenheid worden gesteld een adviserende stem uit te brengen.898 De algemene 

hun stem kunnen uitbrengen. Strenger Dumoulin 1999 p. 264-266 – alle leden van het orgaan moeten 
stemmen, hetzij voor hetzij blanco – en Van Solinge & Nowak, Or 2002, p. 436 – elke bestuurder moet 
pas hoeven stemmen nadat hij de mening van alle andere bestuurders heeft vernomen. 

891 Besluitvorming buiten vergadering in een NV is ook niet mogelijk als de NV aandelen aan toonder 
heeft uitgegeven (art. 2:128 lid 1 BW).

892 Wanneer een besluit met algemene stemmen is genomen, is omstreden. Een strikte opvatting is dat 
alle stemgerechtigde aandeelhouders vóór het besluit moeten hebben gestemd; aldus Assink 2013 (deel 
1), p. 832, Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 397 en Van Schilfgaarde/Winter & 
Wezeman 2013/64. Een soepele opvatting is dat, tenzij de statuten anders bepalen, onthoudingen, 
blanco stemmen en ongeldige stemmen buiten beschouwing kunnen worden gelaten; aldus Asser/Van 
Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/366, (mits geen stemgerechtigde zich tegen totstandkoming van 
het besluit heeft willen verzetten), Schwarz, in: GS Rechtspersonen, art. 2:109 BW, aant. 2, en Van der 
Heijden-Van der Grinten 1992, p. 358. Zie ook Dumoulin 1999, p. 80 (alleen blanco stemmen mogen 
buiten beschouwing blijven). In de opinionpraktijk is de kwestie van weinig belang. Daar wordt een 
schriftelijk aandeelhoudersbesluit nagenoeg altijd genomen met instemming van alle aandeelhouders.

893 Besluitvorming buiten vergadering kan niet geschieden als er met medewerking van de vennootschap 
uitgegeven certificaten van aandelen zijn (art. 2:128 lid 1 en 2:238 lid 1 BW). Deze bepaling moet ruim 
worden uitgelegd. Zij is ook van toepassing als er andere personen met certificaathoudersrechten zijn; 
Asser/Maeijer 2-III 2000/262 en Schwarz, in: GS Rechtspersonen, art. 2:128 BW, aant. 2. In de opinion-
praktijk gaat het vooral om pandhouders met certificaathoudersrechten (art. 2:89 lid 4 BW). Huizink, 
WPNR 2001, p. 694 heeft betoogd dat besluitvorming buiten vergadering wel mogelijk is als personen 
met certificaathoudersrechten afstand van die rechten doen. Daartegen Stelling, WPNR 2001, p. 972. 

894 Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 1.
895 Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 13.
896 Of certificaten moeten worden beschouwd als uitgegeven “met medewerking van” de betrokken NV, 

hangt af van de omstandigheden; zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/670 en de daar 
aangehaalde literatuur. In de opinionpraktijk is certificering zelden aan de orde.

897 Zie over de overgang van stemrecht bij verpanding van aandelen in een BV nr. 795.
898 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/375 met verwijzing naar HR 10 maart 1995, 

ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595. 
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vergadering van een BV kan buiten vergadering besluiten mits (a) alle vergadergerech-
tigden met de gekozen wijze van besluitvorming hebben ingestemd, en (b) de stemmen 
schriftelijk zijn uitgebracht (art. 2:238 BW).899 Tenzij de statuten anders bepalen, kan de 
instemming ook langs elektronische weg worden verleend, en kunnen de stemmen langs 
die weg worden uitgebracht (art. 2:238 BW). Aan de eis van schriftelijke stemming is mede 
voldaan als het besluit schriftelijk of elektronisch is vastgelegd onder vermelding van 
de wijze waarop iedere aandeelhouder heeft gestemd. Aldus kan ook per email worden 
gestemd.900 Het betrokken besluit wordt genomen met de meerderheid die vereist zou zijn, 
als het besluit in vergadering werd genomen.901 Geldt voor het besluit een quorumeis, dan 
is die van toepassing, tenzij uit de statuten anders volgt.902 Ook hier geldt dat bij de statu-
ten nadere regels kunnen worden gesteld omtrent het stemmen langs elektronische weg.903 
Vergadergerechtigden zijn, naast aandeelhouders, houders van certificaten waaraan bij 
de statuten vergaderrecht is verbonden. De statuten kunnen bepalen dat het verbinden 
en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door een in de 
statuten aangewezen orgaan (art. 2:227 lid 2 BW). Als bij vestiging van een pandrecht op 
aandelen in een BV het stemrecht op de verpande aandelen overgaat op de pandhouder, 
zijn pandgever en pandhouder beide vergadergerechtigd.904 Gaat het stemrecht niet over, 
dan is de pandhouder vergadergerechtigd als de statuten dat bepalen en bij de vestiging of 
overgang van het pandrecht niet anders is bepaald (art. 2:198 lid 4 en 2:227 lid 2 BW). Bij 
vestiging van vruchtgebruik geldt een gelijke regeling (art. 2:197 lid 4 en 2:227 lid 2 BW). 
Als de algemene vergadering van een BV buiten vergadering besluit, moeten de bestuur-
ders en, als die er zijn, de commissarissen tevoren in de gelegenheid worden gesteld een 
advies uit te brengen (art. 238 lid 2 BW). De algemene vergadering van een vereniging, 
een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij kan buiten vergadering beslui-
ten mits (a) het betrokken besluit door alle leden eenstemmig wordt genomen, en (b) het 
bestuur van het nemen van het besluit op de hoogte is (art. 2:40 lid 2, deels jo. 2:53a BW).

576. Besluiten in vergadering. Het komt voor dat een besluit dat met het oog op de corpo-
rate action opinion moet worden bestudeerd, in vergadering genomen is. De wet (art. 2:109 
e.v. en 2:219 e.v. BW) geeft gedetailleerde regels omtrent de oproeping tot, agendering van 
onderwerpen voor, en gang van zaken in de algemene vergadering van een NV of een BV. 

899 De regeling van art.  2:238 BW is ingevoerd bij de Wet flex-BV. Voordien stemde de regeling voor 
besluitvorming buiten vergadering door de algemene vergadering van een BV met kleine afwijkingen 
overeen met de regeling voor zulke besluitvorming door de algemene vergadering van een NV.

900 Zie noot 894. Naar het wetsvoorstel waarop het in die noot genoemde kamerstuk betrekking heeft, 
wordt verwezen in Kamerstukken II 2006/2007, 31 058, nr. 3, p. 89.

901 Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 88.
902 Nowak en Van den Ingh, TvOB 2007, p. 128.
903 Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 13.
904 Als op aandelen een pandrecht wordt gevestigd, kan het stemrecht op de aandelen bij de pandgever 

blijven, of overgaan op de pandhouder (art. 2:189 leden 2 en 3 BW). In de praktijk is gebruikelijk dat 
het pandrecht aanvankelijk achterblijft bij de pandgever, maar overgaat op de pandhouder als bepaalde 
voorwaarden zijn vervuld; zie nr. 795.
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De wettelijke regeling omtrent de algemene vergaderingen van een vereniging, een coöpe-
ratie en een onderlinge waarborgmaatschappij is beperkt (art. 2:38 en 2:41, deels jo. 2:53a 
BW). Binnen de grenzen van de wet kunnen de statuten in alle gevallen nadere regels stel-
len. Mogelijk is ook dat de statuten bepalen dat bij reglement nadere regels worden gesteld 
of kunnen worden gesteld, of dat een orgaan zonder statutaire basis bij reglement regels 
stelt. Dienaangaande geldt de uiteenzetting over reglementen in nr. 568.

577. Quorum en meerderheden. Een besluit, van elk orgaan van een rechtspersoon, kan 
worden genomen ongeacht het aantal bij de besluitvorming aanwezige stemgerechtigden 
en anderen tot aanwezigheid gerechtigden, behalve voor zover de wet of de statuten anders 
bepalen.905 Een besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, eveneens 
behalve voor zover de wet of de statuten anders bepalen.906 Voor de opinionpraktijk is van 
belang de regel dat uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen in een NV 
een meerderheid van twee derde van de stemmen vergt als minder dan de helft van het 
geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is (art. 2:96a lid 7 BW; de regel geldt 
ook bij toekenning van rechten tot het nemen van aandelen; art. 2:96a lid 8 BW). Zie over 
de vraag of bij reglement een quorum- of bijzondere meerderheidseis kan worden gesteld 
nr. 574.

578. Tegenstrijdig belang. Een bestuurder van een NV of BV mag niet deelnemen aan 
beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een persoonlijk belang heeft dat tegen-
strijdig is aan het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. 
Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt het betrokken besluit geno-
men door de raad van commissarissen of, als die er niet is, door de algemene vergade-
ring, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:129 lid 6 en 2:239 lid 6 BW). Als de statuten 
anders bepalen, moet de statutaire regeling worden gevolgd. Voor commissarissen geldt 
eenzelfde regeling (art. 2:140 lid 5 en 2:250 lid 5 BW). De uitleg hieronder is ten aanzien 
van commissarissen van overeenkomstige toepassing. Of een tegenstrijdig belang direct 
is – in de praktijk: de vennootschap gaat een rechtsverhouding aan met een bestuurder – 
of indirect  – in de praktijk: de vennootschap gaat een rechtsverhouding aan met een 
derde tot wie de bestuurder in een bijzondere verhouding staat, zodat deze deswege een 
tegenstrijdig belang heeft; te denken is aan een familielid van de bestuurder of aan een 

905 De wet geeft alleen een regeling voor de algemene vergadering van een NV of BV (art. 2:120 leden 2-3 
en 2:230 leden 2-3 BW). Vgl. voor andere organen Asser Kroeze 2-I* 2015/194, Asser/Rensen 2-III* 
2012/105 en 138 (algemene vergadering en bestuur vereniging, ook van toepassing voor coöperatie en 
onderlinge waarborgmaatschappij), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/418 (bestuur NV en 
BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/334 jo. 138 (bestuur stichting).

906 De wet geeft opnieuw alleen een regeling voor de algemene vergadering van een NV of BV (art. 2:120 
lid 1 en 2:230 lid 1 BW). Vgl. voor andere organen Asser Kroeze 2-I* 2015/194, Asser/Rensen 2-III* 
2012/106 en 138 (algemene vergadering en bestuur vereniging, ook van toepassing voor coöperatie en 
onderlinge waarborgmaatschappij), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/418 en 496 (bestuur 
en raad van commissarissen NV en BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/334 jo. 138 (bestuur stichting).
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vennootschap waarvan hij enig aandeelhouder is – doet niet ter zake.907, 908 De tegenstrij-
digbelangregeling is van toepassing als een persoonlijk belang van de bestuurder (met 
inbegrip van een persoonlijk belang dat gelegen is in zijn betrokkenheid bij een ander met 
dat van de rechtspersoon niet parallel lopend belang) meebrengt dat hij niet in staat moet 
worden geacht het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te 
bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden 
verwacht. Ter bepaling of dat zo is, moeten alle omstandigheden in aanmerking worden 
genomen.909 Als een bestuurder in strijd met de tegenstrijdigbelangregeling aan beraad-
slaging of besluitvorming deelneemt, is het betrokken besluit vernietigbaar (art. 2:15 lid 1 
onder a BW).910 Als een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een 
met een bestuurder of commissaris tegenstrijdig belang heeft, moet de algemene vergade-
ring in de gelegenheid worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan te wijzen; zie 
nr. 630. Voor de stichting ontbreekt een wettelijke regeling omtrent tegenstrijdig belang; 
zie nr.  630. Denkbaar is dat de statuten van een stichting een regeling geven omtrent 
besluitvorming door het bestuur of een eventuele raad van commissarissen bij tegenstrij-
dig belang. In dat geval moet die regeling worden nageleefd.

579. Vernietiging en intrekking besluit. Is een besluit genomen, dan kan het door de rech-
ter worden vernietigd op de grond dat (a) de totstandkoming strijdt met de wet of de sta-
tuten, (b) het besluit strijdt met een reglement, of (c) het besluit strijdt met redelijkheid en 
billijkheid (art. 2:15 BW).911 Het orgaan dat een besluit genomen heeft, kan dat besluit in 
beginsel ook weer intrekken. Intrekking is niet mogelijk voor zover de wet anders bepaalt 
of voor zover het besluit is uitgevoerd.912

580. Ondernemingsraadadvies. Het is denkbaar dat over het aangaan van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, advies van de ondernemingsraad moet worden inge-
wonnen. De corporate action opinion strekt zich mede uit over een dergelijk advies.

907 Zie over het onderscheid tussen de twee soorten tegenstrijdig belang Asser/Van Solingen & Nieuwe 
Weme 2-II* 2009/403.

908 Art. 2:129 lid 6 en 2:293 lid 6 BW zijn uitdrukkelijk beperkt tot persoonlijke tegenstrijdige belangen. 
Een kwalitatief tegenstrijdig belang (zie nr. 630) blijft buiten de werking van de bepalingen, behalve 
voor zover het tevens een persoonlijk tegenstrijdig belang oplevert.

909 Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr.  3, p. 12 met verwijzing naar HR 29 juni 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420. Zie ook HR 29 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2199, 
NJ 2008/144 en vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/402.

910 Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 13. 
911 Een besluit dat in strijd is met de wet of de statuten is in beginsel nietig (art. 2:14 BW). Omdat een 

 opiniongever zal toetsen of een besluit in strijd met de wet of de statuten is, is die regel hier zonder 
belang. 

912 HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595, Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 
2009/365 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/297. Voor de opinionpraktijk is vooral van belang dat een besluit 
tot aanwijzing van een orgaan van een NV als bevoegd om te besluiten tot uitgifte van aandelen of 
uitsluiting van het voorkeursrecht, alleen kan worden ingetrokken als de aanwijzing dat bepaalt; zie 
nr. 818.
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581. Corporate action opinion strekt zich uit over ondernemingsraadadvies. Of de onder-
nemingsraad een orgaan is van de rechtspersoon waarbij hij is ingesteld, is voorwerp van 
debat.913 Het is echter niet goed vol te houden dat in gevallen waarin een ondernemings-
raad het recht heeft advies uit te brengen over het aangaan door de opinionvennootschap 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de corporate action opinion zich niet 
mede uitstrekt over het ondernemingsraadadvies. Als het ondernemingsraadadvies geen 
besluit van een orgaan van de opinionvennootschap is, is het in elk geval een andere han-
deling die binnen de opinionvennootschap moet worden verricht. De opinionparagraaf 
ziet ook daarop; zie nr. 563.914

582. Instellen ondernemingsraad. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld voor 
ondernemingen waarbij in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn (art. 2 lid 1 
Wor).915, 916 Een ondernemer die meer ondernemingsraden heeft ingesteld, kan verplicht 
zijn voor die ondernemingsraden een centrale ondernemingsraad in te stellen (art. 33 lid 1 
Wor). Dezelfde verplichting kan rusten op ondernemers die in een groep verbonden zijn 
en samen meer ondernemingsraden hebben ingesteld (art. 33 lid 2 Wor). Als een centrale 
ondernemingsraad is ingesteld, is deze bevoegd ten aanzien van aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor hij 
is ingesteld (art. 35 lid 1 Wor). Waar een centrale ondernemingsraad bevoegd is, zijn de 
betrokken ondernemingsraden niet langer bevoegd (art. 35 lid 2 Wor).917, 918

913 Ontkennend Asser/Maeijer 2-III 2000/454, Asser/Kroeze 2-I* 2015/612, Huizink, in GS Rechtspersonen, 
art.  2:14 BW, aant. 3.3, Assink 2013 (deel 1), p. 291, Van der Grinten, NV 1979, p. 141. Bevestigend 
Sanders 1981, p. 253-254, Slagter 198.2, p. 56, en Slagter 2005, p. 153. Genuanceerd Dijk-Van der Ploeg/
Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 95 (OR is een orgaan voor zover hij statutaire beslissingsbe-
voegdheid heeft), Rood/Verburg 2013, p. 59-60 (OR is geen orgaan voor zover hij optreedt op grond van 
de Wor), Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/3 en 74 (OR kan worden gezien als orgaan waar 
vennootschapsorganisatie en ondernemingsorganisatie naar elkaar toe groeien) en Van Schilfgaarde, 
NV 1981, p. 10-11 (in dezelfde richting). 

914 Anders Nijnens 1996, p. 78. Voorzichtiger Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
915 Een ondernemer die meer ondernemingen in stand houdt waarbij samen in de regel ten minste vijf-

tig personen werkzaam zijn, kan verplicht zijn voor twee of meer van die ondernemingen een gemeen-
schappelijke ondernemingsraad in te stellen (art. 3 Wor).

916 De Sociaal-Economische Raad kan ontheffing van de verplichting verlenen (art. 5 Wor).
917 Een ondernemer die meer ondernemingsraden heeft ingesteld, kan ook verplicht zijn voor een aantal 

van die ondernemingsraden een groepsondernemingsraad in te stellen (art. 33 lid 2 Wor). Dezelfde ver-
plichting kan rusten op ondernemers die in een groep verbonden zijn en samen meer ondernemings-
raden hebben ingesteld. Als een groepsondernemingsraad is ingesteld, is deze bevoegd ten aanzien van 
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de ondernemingen 
waarvoor hij is ingesteld (art. 35 lid 1 Wor). Waar een groepsondernemingsraad bevoegd is, zijn de 
betrokken ondernemingsraden niet langer bevoegd (art. 35 lid 2 Wor).

918 De regeling in de wet omtrent instelling van een ondernemingsraad is niet uitputtend. In gevallen 
waarin de wet dat niet al doet, kan een collectieve arbeidsovereenkomst een ondernemer tot instelling 
van een ondernemingsraad verplichten (art. 5a lid 1 Wor). Dezelfde verplichting kan voortvloeien uit 
een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (art. 5a lid 1 Wor). 
Een ondernemer kan ook vrijwillig overgaan tot instelling van een ondernemingsraad (art. 5a lid 2 
Wor). Dat een ondernemingsraad is ingesteld die niet door de wet wordt vereist, komt in de opinion-
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583. Adviesrecht ondernemingsraad. Een ondernemer die voornemens is een van de in de 
Wor (art. 25) genoemde adviesplichtige besluiten te nemen, moet de ondernemingsraad 
in de gelegenheid stellen over dat voorgenomen besluit advies uit te brengen.919, 920 Voor de 
opinionpraktijk is vooral van belang het adviesrecht over besluiten tot (a) het aantrekken 
van een belangrijk krediet, en (b) het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van 
een andere persoon (art. 25 lid 1 onder i en j Wor). Of een krediet “belangrijk” is, hangt af 
van de omvang en de aard van de onderneming die het krediet aantrekt. Het bedrag van 
het krediet alleen is niet bepalend. Het doel waarvoor het krediet wordt aangetrokken 
en de aan het krediet verbonden voorwaarden moeten in aanmerking genomen worden. 
Bepalend is of het aantrekken van het krediet een bijzondere, niet alledaagse aangelegen-
heid is.921 Als aantrekken van krediet tot de normale bedrijfsuitoefening van een onderne-
ming behoort – denk aan de uitgifte van obligaties door een bank – is er geen adviesrecht.922 
Of schulden van een andere persoon “belangrijk” zijn, moet worden beoordeeld vanuit 
de optiek van de opinionvennootschap. “Zekerheid” omvat persoonlijke zekerheid, zoals 
een borgtocht of garantie, en goederenrechtelijke zekerheid, zoals een pandrecht of hypo-
theek.923 Bepalend voor de vraag of er adviesrecht is, is of de zekerheid wezenlijke gevolgen 
kan hebben voor de vermogens- en liquiditeitspositie van de onderneming.924 Dat zeker-
heidsverstrekking door een moedermaatschappij voor schulden van een dochtermaat-
schappij een dergelijk gevolg heeft, ligt niet voor de hand. Zekerheidsverstrekking door 
een dochtermaatschappij voor schulden van een moeder- of zustermaatschappij kan, bij 

praktijk nauwelijks voor. Als het al zo is, leidt het in de praktijk niet tot problemen. Dat de opinion-
vennootschap een ondernemingsraad heeft, zal blijken wanneer de opiniongever daarom vraagt; vgl. 
nr. 610.

919 Het adviesrecht van de ondernemingsraad kan bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij schriftelijke 
overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad worden uitgebreid tot andere dan de in 
de wet genoemde besluiten (art. 32 Wor). Verruiming van het adviesrecht kan ook geschieden bij een 
regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (art.  32 lid 1 Wor). 
Een dergelijk adviesrecht opent, in gevallen waarin de ondernemer afwijkt van het advies, de weg naar 
beroep op grond art. 26 Wor (art. 32 lid 4 Wor). Uitbreiding van het adviesrecht buiten de grenzen van 
de wet tot gevallen waarover opinions plegen te gaan, is echter zeldzaam. Onderzoek op dit punt is 
veelal ingewikkeld – cao’s zijn vaak niet eenvoudig toegankelijk. De opiniongever hoeft met uitbreidin-
gen op het wettelijk adviesrecht daarom geen rekening te houden.

920 Art. 30 Wor vergt dat de ondernemingsraad om advies wordt gevraagd over besluiten tot benoeming 
of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Dat is voor de opinionpraktijk zonder belang. De 
ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor de in art. 27 Wor genoemde beslui-
ten. Ook die besluiten spelen in de opinionpraktijk geen rol. 

921 Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 4 en Rood/
Verburg 2013, p. 287-288, alle met verwijzingen naar de wetsgeschiedenis. 

922 Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642 en Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9, beide met 
verwijzingen naar de wetsgeschiedenis.

923 Vgl. Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9 (ook het aanvaarden van hoofdelijke aan-
sprakelijkheid in verband met art. 2:403 BW valt onder de bepaling). In dezelfde richting Asser/Kroeze 
2-I* 2015/642 (het afgeven van een verklaring als bedoeld in art. 2:403 lid 1 onder f BW valt onder de 
bepaling).

924 Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642 en Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9, met ver-
wijzing naar de wetsgeschiedenis. 
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uitwinning, wel ingrijpende gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de dochter. 
Het adviesrecht is in dat geval aan de orde als voor de dochtermaatschappij een onder-
nemingsraad is ingesteld. Als een pandrecht wordt gevestigd op aandelen in een NV of 
BV, kan er op twee gronden adviesrecht zijn. In de eerste plaats kan, als pandrecht wordt 
gevestigd op aandelen in een NV of BV die de onderneming in stand houdt waarvoor een 
ondernemingsraad is ingesteld, het adviesrecht over besluiten tot overdracht van zeggen-
schap over de betrokken onderneming aan de orde zijn (art. 25 lid 1 onder a Wor). In de 
praktijk bepaalt de betrokken pandakte dat het stemrecht op de aandelen onder opschor-
tende voorwaarde overgaat op de pandhouder; vgl. nr. 795. Als het stemrecht daadwer-
kelijk overgaat, is dat in het algemeen een overdracht van zeggenschap.925, 926 De praktijk 
neemt aan dat, omdat de pandgever de vervulling van de voorwaarde niet, althans niet 
volledig, in de hand heeft, advies over die overdracht moet worden gevraagd voordat het 
pandrecht wordt gevestigd.927 Het adviesrecht is ook van toepassing als de NV of BV bij de 
pandakte geen partij is; vgl. nr. 584.928 In de tweede plaats kan, als pandrecht wordt geves-
tigd op aandelen in een NV of BV die worden gehouden door de onderneming waarvoor 
een ondernemingsraad is ingesteld, het adviesrecht over besluiten tot het overnemen of 
afstoten van zeggenschap over, of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwer-
king met, een andere onderneming van belang zijn (art. 25 lid 1 onder b Wor). Ook in dat 
geval is de overgang van stemrecht op de verpande aandelen op de pandhouder een over-
gang van zeggenschap waarover het adviesrecht zich uitstrekt.929 De adviesrechten over 
besluiten tot overdracht of afstoten van zeggenschap kunnen ook van belang zijn voor een 

925 Rood/Verburg 2013, p. 292. Het besluit tot verpanding wordt weliswaar niet genomen door de NV of 
BV maar door de aandeelhouder daarvan, maar dat besluit moet aan de NV of BV worden toegerekend. 
Aldus voor overdracht van aandelen Rood/Verburg 2013, p. 293, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, 
art. 25 Wor, aant. 3A, Van het Kaar 1993, p. 89-94 en Van der Grinten, NV 1993, p. 241-242. Zie ook Hof 
Amsterdam 27 juli 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AD0866, NJ 1990/734. Anders Honée 1981, p. 149-
151. Genuanceerd (er is adviesrecht als de NV of BV aan de overgang van zeggenschap op enige wijze 
medewerking verleent – dat lijkt de heersende leer) Asser-Maeijer 2-III 2000/481, (vermoedelijk) Asser/
Kroeze 2-I* 2015/642, Kist 1984, p. 57, Voûte 1991, p. 113, Roest 1996, p. 204, Maeijer, NV 1989, p. 119, 
Maeijer 1994, p. 338, Van den Ingh 1991, p. 48-49, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/79, Van 
den Ingh, WPNR 1990, p. 279-280 en 297, en Slagter, TVVS 1990, p. 287. Vgl. ook Assink 2013 (deel 2), 
p. 2115, Bartman & Dorresteijn 2013, p. 195-197, Huizink 2013/31, Van Solinge, NV 1982, p. 57, Huizink, 
TVVS 1988, p. 148-149, en Van den Hoek, Or 2000, p. 144-146. Vgl. ook Kemperink 2002, p. 8-20. Bij 
verpanding van aandelen verleent in de opinionpraktijk de NV of BV waarvan de aandelen worden 
verpand, altijd medewerking.

926 Het pandrecht ziet in de praktijk bijna altijd op alle aandelen in de betrokken NV of BV. Verpandt een 
minderheidsaandeelhouder zijn aandelen, dan is van overgang van zeggenschap geen sprake.

927 Het adviesrecht is in beginsel niet van toepassing bij verpanding van aandelen in een moedermaat-
schappij van de NV of BV waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld. Het beginsel kan onder omstan-
digheden uitzondering lijden, bijvoorbeeld bij “puur gekunstelde constructies”; vgl. vgl. Rood/Verburg 
2013, p 294. 

928 Het adviesrecht over besluiten tot overdracht van zeggenschap kan opnieuw (of, als ten tijde van de 
vestiging van het pandrecht geen ondernemingsraad was ingesteld, maar ten tijde van de uitwinning 
wel, alsnog) van toepassing zijn als de pandhouder zijn pandrecht uitwint door de betrokken aandelen 
te verkopen. Daarop kan de opiniongever in een qualification wijzen; zie nr. 799. 

929 Vgl. Rood/Verburg 2013, p. 292 en zie noot 925.
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meer zeldzame opinion over een fusie- of overnameovereenkomst. Het is denkbaar dat 
een opinionvennootschap in verband met de rechtsverhouding waarop een  opinion ziet, 
krediet verstrekt aan een andere persoon. Een voorbeeld is een geval waarin een opinion-
vennootschap obligaties uitgeeft en de opbrengst van de uitgifte uitleent aan een of meer 
groepsmaatschappijen. Ook over een voorgenomen besluit tot het verstrekken van een 
belangrijk krediet moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd (art. 25 lid 1 
onder j Wor). Zie over de vraag of een krediet “belangrijk” is hiervoor in dit nummer. In 
de praktijk ziet een opinion niet op de overeenkomst waarbij de opinionvennootschap 
zich tot kredietverstrekking verplicht, zodat het adviesrecht ter zake van die overeen-
komst voor de opinion zonder belang is. Uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten 
tot het nemen van aandelen vergt geen ondernemingsraadsadvies.

584. Adviesrecht in ingewikkelde gevallen. Advies moet worden gevraagd als de onder-
nemer voornemens is een adviesplichtig besluit te nemen. Advies kan echter ook moeten 
worden gevraagd als een ander dan de ondernemer een besluit neemt.930 Zo vergt een 
besluit van de aandeelhouder van een NV of BV tot overdracht van de zeggenschap over 
de NV of BV advies van de bij de NV of BV ingestelde onderneming, ook als de NV of 
BV bij de overdracht niet betrokken is.931 Als een ondernemingsraad nog niet is ingesteld, 
maar wel om instelling daarvan is gevraagd, is de ondernemer verplicht te wachten tot de 
instelling haar beslag heeft gekregen, om vervolgens alsnog advies te vragen.932

585. Beroep tegen adviesplichtig besluit. Nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft 
uitgebracht, kan de ondernemer het besluit nemen, waarop het advies ziet.933 De onder-
nemer moet de ondernemingsraad van het besluit in kennis stellen (art. 25 lid 5 Wor). 
Gedurende een maand na de kennisgeving kan de ondernemingsraad tegen het besluit 
beroep instellen bij de ondernemingskamer (art. 26 Wor). Beroep kan worden ingesteld 
als (a) het besluit niet overeenstemt met het advies, of (b) feiten of omstandigheden bekend 
zijn geworden die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten tijde van het 
uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest dat advies niet uit te 
brengen zoals het is uitgebracht. Als het besluit niet overeenstemt met het advies, moet de 
ondernemer de uitvoering van het besluit opschorten gedurende de maand waarin beroep 
kan worden ingesteld (art. 25 lid 6 Wor). Als de ondernemingsraad daarmee instemt, kan 
de ondernemer al eerder tot uitvoering overgaan.934 Of het besluit overeenstemt met het 

930 Vgl. hierover in algemene zin Rood/Verburg 2013, p. 285-287.
931 Asser/Kroeze 2-I* 2015/642, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 3A en Rood/Verburg 

2013, p. 292-293, alle met verwijzing naar Hof Amsterdam 27 juli 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AD0866, 
NJ 1990/734.

932 Rood/Verburg 2013, p. 282.
933 De ondernemingsraad kan ervan afzien een advies uit te brengen. Dat heeft in het algemeen tot gevolg 

dat de ondernemingsraad het recht verliest tegen het betrokken besluit beroep in te stellen; Rood/
Verburg 2013, p. 323.

934 Verburg 2007, p. 206.
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advies, vergt uitleg van het advies en van het besluit. Enigszins in afwijking van de wet, 
die onderscheidt tussen besluiten die wel en besluiten die niet aan een gegeven advies vol-
doen, onderscheidt de praktijk – althans de opinionpraktijk – tussen positieve adviezen, 
voorwaardelijk positieve adviezen en negatieve adviezen. Als het advies positief is, zal het 
besluit daarmee wel overeenstemmen.935 Als het advies negatief is, zal het besluit daarmee 
niet overeenstemmen. Als het advies voorwaardelijk positief is, zal het besluit daarmee 
slechts overeenstemmen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

586. Gevolgen voor geldigheid rechtsverhouding. In welke gevallen het ontbreken van een 
vereist ondernemingsraadadvies gevolgen kan hebben voor de afdwingbaarheid van de 
rechtsverhouding waarop het advies ziet, is niet in alle opzichten zeker. De afdwingbaar-
heid komt in het gedrang als de onderneming de wederpartij bij de rechtsverhouding met 
recht kan tegenwerpen dat zij aan de rechtsverhouding niet gebonden is omdat een vereist 
ondernemingsraadadvies ontbreekt, of, andersom, als de wederpartij tegen een dergelijk 
beroep niet werd beschermd. Onderscheid moet worden gemaakt tussen drie periodes: 
(a) de wachtperiode van een maand die de ondernemer in acht moet nemen na kennis-
geving van zijn besluit aan de ondernemingsraad (zie nr. 585), (b) de periode tussen het 
einde van de wachtperiode en het wijzen door de ondernemingskamer van arrest in een 
eventueel door de ondernemingsraad aangespannen beroepsprocedure, en (c) de peri-
ode na een dergelijk arrest.936 Wordt de rechtsverhouding aangegaan in weerwil van een 
door de ondernemingskamer getroffen voorziening (gedurende de periode onder (c)), 
dan ontbeert de derde bescherming, mogelijk tenzij hij te goeder trouw is.937 Wordt de 
rechtsverhouding aangegaan hangende een beroepsprocedure bij de ondernemingskamer 
(gedurende de periode onder (b)), dan wordt de derde beschermd (art. 26 lid 5 Wor).938 
Een later gewezen arrest van de ondernemingskamer kan niet aan de wederpartij worden 
tegengeworpen (art 26 lid 4 Wor). Wat geldt als de rechtsverhouding wordt aangegaan als 
tegen het besluit van de ondernemer nog beroep openstaat (gedurende de periode onder 
(a)), is niet geheel zeker. De literatuur gaat in de richting dat in dat geval de wederpartij 
slechts bescherming geniet als zij (i) bij de onderneming navraag heeft gedaan, (ii) “groen 
licht” heeft gekregen, en (iii) geen reden had aan die kleur te twijfelen.939 De navraag moet 

935 Dat kan anders zijn als het besluit afwijkt van het voorgenomen besluit. 
936 Als de ondernemingsraad gedurende de wachtperiode beroep instelt, eindigt de periode onder (a) en 

begint de periode onder (b), ook als nog een deel van de maand die de wachtperiode duurt, resteert.
937 Verburg 2007, p. 20. Het is verboden een voorziening van de ondernemingskamer te negeren (art. 26 

lid 6 Wor). Het aangaan van een rechtsverhouding in strijd met dat verbod zou de rechtsverhouding 
nietig maken wegens strijd met de openbare orde (art. 3:40 BW).

938 Rood/Verburg 2013, p. 338, in overeenstemming met de daar geciteerde wetsgeschiedenis. Anders Van 
Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82, die de wederpartij bescherming ontzegt als zij redelijkerwijs 
met een voorziening rekening moet houden.

939 Verburg 2007, p. 215-217 en Rood/Verburg 2013, p. 340. Vgl. ook Willems 2002, p. 95-100, en Sprengers 
2003, p. 272-274. Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82 acht bij kwade trouw van de wederpar-
tij de rechtsverhouding nietig wegens strijd met de openbare orde. In de literatuur is betoogd dat gedu-
rende de wachtperiode het bestuur van de onderneming onbevoegd is de betrokken rechtsverhouding 
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zich mede uitstrekken over de vraag of advies moest worden gevraagd.940 Als de onder-
nemer die vraag ontkennend beantwoordt, bijvoorbeeld op de grond dat hij de rechtsver-
houding niet “belangrijk” acht (vgl. nr. 583), mag de wederpartij van de juistheid van dat 
antwoord in beginsel uitgaan en wordt hij beschermd.941, 942

587. Onderzoek. Om de corporate action opinion te kunnen geven, moet de opinion-
gever de statuten van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet. Als de statuten meebrengen dat een reglement of besluit van 
een orgaan van de vennootschap tot besluitvorming kan verplichten, moet de opinion-
gever dat reglement of besluit bestuderen. Als de conclusie is dat besluitvorming nodig 
is, moet de opiniongever die besluitvorming bekijken. Als besluitvorming ontbreekt, kan 
de corporate action opinion niet worden gegeven. Aan de inhoud van een besluit hoeven 
niet al te hoge eisen te worden gesteld. De opiniongever moet nagaan of de rechtspersoon 
onder bewind is gesteld.

588. Onderzoek naar vereiste besluiten. De opiniongever moet nagaan of een specifieke 
wettelijke of statutaire regeling verplicht tot besluitvorming over de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet; vgl. nr. 563 en 568. De opiniongever moet daartoe de statuten 
bestuderen. Die behoort hij op te vragen bij het handelsregister. Hij mag ervan uitgaan 
dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie 
nr. 419 e.v. Als de statuten bepalen dat bij reglement of besluit van een orgaan van de opi-
nionvennootschap bestuursbesluiten kunnen worden aangewezen, die goedkeuring van 
een ander orgaan vergen (zie nr. 568), moet de opiniongever bij de opinionvennootschap 
navragen of er een reglement of dergelijk besluit is. Als de statuten bepalen dat het bestuur 
zich moet gedragen naar de aanwijzingen van een orgaan over de algemene lijnen van het 
te voeren beleid (zie nr. 568), moet de opiniongever bij de opinionvennootschap navragen 
of dergelijke aanwijzingen zijn gegeven. Als de opinionvennootschap meldt dat er geen 
reglement of dergelijk besluit is, en dat dergelijke aanwijzingen niet zijn gegeven, zal de 
opiniongever daarvan uitgaan. Dat uitgangspunt kan hij vastleggen in een assumption. 
Hij kan ook een assumption achterwege laten en afgaan op een schriftelijke bevestiging 

aan te gaan; Rood/Van der Heijden 2004, p. 307 (zie daarover Verburg 2007, p. 207), Kemperink 2002, 
p. 111-118, Geersing, SMA 1979, p. 551-554 en TVVS 1980, p. 85-87, en Slagter, TVVS 1980, p. 34-35. 
Anders – te beschouwen als heersende leer – Asser/Maeijer 2-III 2000/483, Asser/Kroeze 2-I* 2015/644, 
Van Solinge & Nieuwe Weme 1999, p. 315, Verburg 2007, p. 204-208, Rood/Verburg 2013, p. 317-318, 
Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82, Timmerman, TVVS 1980, p. 30-31 en TVVS 1980, 
p. 120-122, Van der Grinten, NV 1993, p. 242, Bartman, Or 2001, p. 347, en Jitta, SR 2002, p. 197-198, 
sommigen met een beroep op OK 15 april 1999, JOR 2000/1. Vgl. ook Dorresteijn & Van het Kaar 2002, 
p. 61-63 en Tuytel, Or 2004, p. 158-159.

940 Rood/Verburg 2013, p. 318. 
941 Vgl. Kemperink 2002, p. 124, Verburg 2007, p. 215-216, en Verburg, Ar 2002, afl. 6/7, p. 48.
942 Een derde die is te beschouwen als medeondernemer geniet geen bescherming; Rood/Verburg 2013, 

p. 339-340.

Over opinions.indd   307 17-5-2016   15:01:36



Over opinions

308

dat reglement, besluit en aanwijzingen ontbreken. Zie over de vraag wie de bevestiging 
kan geven nr. 261.943

589. Besluiten vereist door goed bestuur. Als geen specifieke wettelijke of statutaire rege-
ling verplicht tot besluitvorming over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, kan 
besluitvorming – door het bestuur als geheel of door een bestuurder aan wie een bepaalde 
bestuurstaak is opgedragen – desalniettemin vereist zijn uit hoofde van goed bestuur; 
zie nr. 569. Of goed bestuur tot besluitvorming noopt, hangt af van de omstandigheden. 
Welke omstandigheden in ogenschouw moeten worden genomen, en hoe die moeten wor-
den gewogen, staat in de eerste plaats ter beoordeling aan het bestuur van de opinionven-
nootschap; zie nr. 569. Zo beschouwd is het niet nodig dat de opiniongever zich vergaand 
verdiept in de vraag wat goed bestuur hier eist. Hij mag in beginsel afgaan op de binnen 
de opinionvennootschap geldende taakverdeling tussen bestuur, bestuurders en andere 
personen binnen de organisatie van de opinionvennootschap. Wat die taakverdeling is, 
stelt hij vast door bij de opinionvennootschap navraag te doen. Die navraag moet hij doen 
bij een persoon die bij de opinionvennootschap een positie bekleedt, die hem in staat 
stelt een verantwoord oordeel te vellen over de taakverdeling en de toepassing daarvan 
op de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat kan een bestuurder zijn, maar ook 
bijvoorbeeld een bedrijfsjurist. Op de verklaring van de persoon mag afgaan; zie nr. 261. 
Het beginsel lijdt alleen uitzondering in sprekende gevallen. Als geen redelijk handelend 
bestuurder kan menen dat een besluit – van het bestuur of een bestuurder – achterwege 
kan blijven, moet de opiniongever verlangen dat dat besluit er komt.944 Hetzelfde geldt als 
geen redelijk handelend bestuurder kan menen dat een besluit van de raad van 

943 Vgl. Nijnens 1996, p. 77-78.
944 De praktijk is een andere. Opiniongevers nemen nogal eens als uitgangspunt dat een corporate action 

opinion vergt dat het bestuur als geheel een besluit genomen heeft. Zij verlangen voorts al snel dat die 
besluiten aan allerlei inhoudelijke eisen voldoen. Die praktijk heeft geen goede zin. Waar een specifieke 
wettelijke of statutaire regeling tot besluitvorming verplicht, moet die besluitvorming er zijn, met de 
door de regeling vereiste inhoud. Het is voor de opinionvennootschap niet bezwaarlijk de betrokken 
besluiten aan de banken te geven. Waar wet en statuten zwijgen, kan alleen goed bestuur tot besluitvor-
ming verplichten; zie nr. 569. In alle gevallen bepaalt goed bestuur hoe gedetailleerd de besluitvorming 
moet zijn, en wat het besluitvormend orgaan moet doen om tot zijn besluit te komen. Wat goed bestuur 
eist, vergt een afweging van alle omstandigheden. Opiniongevers stellen aan besluiten in de praktijk 
echter sjabloonmatige eisen, die met de omstandigheden van het geval weinig van doen hebben. De 
eisen gaan daarmee in nogal wat gevallen verder dan goed bestuur eist, en gaan in andere gevallen 
niet ver genoeg. De vraag of goed bestuur besluitvorming eist, en wat die besluitvorming moet inhou-
den, kan dan ook beter worden overgelaten aan de opinionvennootschap. De opinionontvanger heeft 
daarvan geen last. Het ontbreken van besluitvorming kan aan hem uitsluitend worden tegengeworpen 
als hij zich onbehoorlijk heeft gedragen; zie nr. 629. Niet aandringen op besluitvorming als er geen 
duidelijke regel is die besluitvorming eist, is niet onbehoorlijk. De besluitvorming overlaten aan de 
opinionvennootschap voorkomt ook de vaak aanzienlijke (advocaten)kosten die met het voorbereiden 
van besluitvorming overeenkomstig de eisen van de opiniongever gemoeid kunnen zijn.
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commissarissen achterwege kan blijven. In dat geval zal een besluit van de raad van com-
missarissen op tafel moeten komen; vgl. nr. 569.945, 946

590. Bewind. Of een rechtspersoon onder bewind is gesteld, zodat zijn organen geen 
besluiten meer kunnen nemen zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind 
benoemde bewindvoerder (zie nr. 571), behoort te blijken uit het handelsregister. Het 
bewind moet daarin worden ingeschreven (art. 2:22 lid 5 BW). Als bewind is ingesteld, 
kan de corporate action opinion niet worden gegeven. Tussen de instelling van het bewind 
en de inschrijving daarvan in het handelsregister zal enige tijd verstrijken. Sommige 
 opiniongevers nemen daarom een assumption op dat de opinionvennootschap niet onder 
bewind is gesteld. Omdat (a) bewind uiterst zeldzaam is, (b) de tijd tussen de instelling van 
het bewind en de inschrijving daarvan in het handelsregister naar verwachting kort zal 
zijn, en (c) het bewind niet kan worden tegengeworpen aan wederpartijen die het bewind 
niet kenden en ook niet behoorden te kennen (vgl. nr. 642), kan een dergelijke assumption 
achterwege blijven.947

591. Onderzoek besluiten. Nadat de opiniongever heeft vastgesteld welke besluiten nood-
zakelijk zijn, moet hij die besluiten bestuderen. Als uit het in nr. 588 bedoelde onderzoek 
blijkt dat het bestuur zich moet gedragen naar aanwijzingen over de algemene lijnen van 
het te voeren beleid (zie nr. 568), moet de opiniongever vaststellen dat de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, met dergelijke aanwijzingen niet botst. Dat kan bijvoorbeeld 
doordat het orgaan dat de aanwijzingen gegeven heeft, schriftelijk bevestigt dat de rechts-
verhouding past binnen de aanwijzingen. Als, in geval van een vereniging, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaatschappij of stichting, de statuten de vrijheid van het bestuur te 
besluiten over het aangaan van de betrokken rechtsverhouding anderszins beperken (zie 
nr. 568), moet de opiniongever nagaan of die beperkingen in acht genomen zijn.

592. Inhoud besluiten. In sommige gevallen volgt uit de wet dat een besluit een bepaalde 
inhoud moet hebben. Zo moet een besluit tot uitgifte van aandelen mede de uitgifteprijs 
vermelden, of ten minste bepalen hoe die prijs zal worden vastgesteld; vgl. nr. 819. Waar 
de wet zwijgt, moet de opiniongever beoordelen of het besluit dat hij onder ogen krijgt, 
voldoende is om de corporate action opinion te kunnen geven. Soms zal het besluit de 

945 Verrassend genoeg verlangen opiniongevers buiten gevallen waarin de wet of de statuten dat eisen, 
doorgaans geen besluit van de raad van commissarissen. Dat staat haaks op de praktijk om wel altijd 
een bestuursbesluit te verlangen; zie noot 944.

946 Vgl. voor de aanpak in de Verenigde Staten Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 270, noot 20: “If a 
transaction is not submitted to the board for approval but is approved by a corporate officer, the opin-
ion preparers could still give the opinion if they conclude that the corporate officer had the authority 
to approve the agreement under applicable law, the corporation’s charter or bylaws, or a general board 
resolution. The less significant the transaction to the company, the more likely that the opinion prepar-
ers will be able to reach that conclusion.” 

947 Zij is dan een implied assumption.
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rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met zoveel woorden noemen. In andere geval-
len kan het besluit meer abstract zijn geformuleerd, en bijvoorbeeld strekken tot “attract-
ing syndicated bank financing up to an amount of no more than EUR 150 million”. Bij 
het beoordelen van een besluit behoeft geen grote gestrengheid te worden betracht. Het 
is voldoende dat redelijkerwijs uit het besluit kan worden afgeleid dat het mede ziet op de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet.948, 949

593. Ontbreken besluiten. Het is zeldzaam dat besluitvorming waartoe een specifieke wet-
telijke of statutaire regeling verplicht, desondanks ontbreekt. Wel komt nu en dan voor 
dat de statuten bepalen dat er een raad van commissarissen is, maar geen commissarissen 
zijn benoemd.950 Dat geen commissarissen zijn benoemd, betekent niet dat een besluit 
van commissarissen dat door een specifieke wettelijke of statutaire regeling wordt vereist, 
achterwege kan blijven.951 Ontbreekt het besluit, dan kan de corporate action opinion niet 
worden gegeven, of althans niet worden gegeven zonder dat in een qualification op het 
ontbreken van het besluit, en de mogelijke gevolgen daarvan (vgl. nr. 570), wordt gewezen.

594. Onderzoek geldigheid besluiten. De opiniongever moet vaststellen of de besluiten 
die hij bestudeert, geldig genomen zijn. Hij moet daartoe de statuten van de opinionven-
nootschap onder ogen nemen. Om vast te stellen of een schriftelijk besluit van bestuur of 
raad van commissarissen geldig genomen is, behoeft de opiniongever een handelsregis-
teruittreksel. Of een schriftelijk besluit van de algemene vergadering geldig genomen is, 
kan de opiniongever in het algemeen niet met zekerheid vaststellen. Hetzelfde geldt voor 
een besluit – van het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering – 
dat in vergadering is genomen.

595. Schriftelijke besluiten. De besluiten die met het oog op de corporate action opi-
nion moeten worden bestudeerd, zijn in de meeste gevallen buiten vergadering genomen 
schriftelijke besluiten. Een schriftelijk besluit van het bestuur is bijna altijd door alle 
bestuurders ondertekend. Het besluit is daarmee in beginsel geldig.952 De opiniongever 
hoort na te gaan of de ondertekening is geschied. Wie de bestuurders zijn, blijkt uit een 

948 Vgl. over de gang van zaken in de praktijk noot 944.
949 De opiniongever hoeft niet na te gaan of de besluitvorming zorgvuldig is geweest; vgl. Glazer, FitzGibbon 

& Weise 2014, p. 362 en 271: “The “duly authorized” opinion does not require the opinion preparers 
to satisfy themselves that the board, in approving the transaction, met the applicable standard of care 
or otherwise discharged its fiduciary duty to the company and its stockholders.” In dezelfde zin Tribar 
1998, § 3.5.2(b). “[S]tatutes estabilishing fiduciary duties” blijven buiten de opinion; Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 545.

950 Dit geval moet worden onderscheiden van het geval dat de statuten bepalen dat er een raad van com-
missarissen kán zijn, maar die raad niet is ingesteld.

951 Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 589. De oplossing is hetzij nieuwe commissaris-
sen te benoemen, hetzij de statuten te wijzigen. 

952 Een besluit kan ongeldig zijn als een of meer van de voor het besluit uitgebrachte stemmen nietig is; 
zie noot 971.
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handels registeruittreksel. Op de inhoud daarvan mag de opiniongever afgaan; zie nr. 419 
e.v.953 Wil de opiniongever kunnen nagaan of alle bestuurders hebben getekend, dan moet 
het besluit vermelden wie de ondertekenaars zijn. De opiniongever behoeft niet na te gaan 
of een handtekening daadwerkelijk de handtekening is van de persoon die de handteke-
ning zou hebben gezet; zie nr. 468. In het zeldzame geval dat de handtekening van een 
bestuurder ontbreekt, moet de opiniongever zich ervan vergewissen dat alle bestuurders 
in de gelegenheid zijn gesteld aan de besluitvorming deel te nemen en dat geen bestuurder 
zich tegen schriftelijke besluitvorming verzet; zie nr. 574. Dat kan bijvoorbeeld door een 
bevestiging van die strekking van de betrokken bestuurder.954 Een uitzondering op het 
beginsel dat een door alle bestuurders getekend besluit geldig is, geldt als de statuten of 
een reglement schriftelijke besluitvorming door het bestuur verbieden. Dat komt in de 
praktijk niet voor (maar de opiniongever hoort het wel na te gaan). Op een schriftelijk 
besluit van de raad van commissarissen is het voorgaande van overeenkomstige toepas-
sing. Hetzelfde geldt voor een schriftelijk besluit van een ander orgaan (met uitzondering 
van de algemene vergadering; zie nr. 596), zij het dat vaak niet uit het handelsregisteruit-
treksel blijkt wie de leden daarvan zijn. Op de vraag of de opiniongever er zonder nader 
onderzoek van mag uitgaan dat het orgaan naast de persoon of personen door wie het 
besluit is getekend, geen andere leden telt, is de uiteenzetting omtrent onderzoek naar 
aandeelhouderschap in nr. 597 van overeenkomstige toepassing.

596. Schriftelijk besluit van aandeelhouders. Een schriftelijk besluit van de aandeelhou-
ders van een NV is slechts geldig als (a) de statuten in schriftelijke besluitvorming voor-
zien, en (b) er geen personen zijn met certificaathoudersrechten. Een schriftelijk besluit 
van de aandeelhouders van een BV is slechts geldig als alle vergadergerechtigden met de 
gekozen wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Certificaathoudersrechten en ver-
gaderrechten kunnen toevallen aan houders van certificaten van aandelen, aan pandhou-
ders en vruchtgebruikers van aandelen en, in het geval van een NV, aan andere personen 
van wie de statuten dat bepalen.955 Zie telkens nr. 575. Is de opinionvennootschap een NV, 
dan moet de opiniongever nagaan of de statuten schriftelijke besluitvorming toelaten. In 

953 Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393-394, stelt dat de opiniongever ook het benoemingsbesluit van elke 
bestuurder moet bestuderen. Omdat de opiniongever mag afgaan op het handelsregister, is dat onnodig 
(en onnodig kostbaar; vgl. nr. 203). 

954 Een bevestiging kan uitkomst brengen in gevallen waarin de bestuurder wel kan worden bereikt, maar 
desondanks niet bij machte is het bestuursbesluit te tekenen. 

955 Een aandeelhouder heeft certificaathoudersrechten of vergaderrechten als zijn aandeel is verpand of in 
vruchtgebruik is gegeven en het stemrecht op het aandeel is overgegaan op de pandhouder; zie nr. 575. 
In dat geval moet het aandeelhoudersbesluit worden genomen door de pandhouder of vruchtgebrui-
ker. In een NV moet het besluit dan worden genomen in vergadering. In een BV rijst de vraag of in 
dat geval besluitvorming buiten vergadering mogelijk is. Art. 2:238 spreekt over besluitvorming “van 
aandeelhouders” en een pandhouder of vruchtgebruiker is geen aandeelhouder. Omdat de betrokken 
aandeelhouder vergaderrechten heeft en dus met de besluitvorming buiten vergadering moet instem-
men (zie nr. 575), bestaat tegen die wijze van besluitvorming ook in dit geval geen bezwaar. In de opi-
nionpraktijk komen besluiten door anderen dan aandeelhouders niet of nauwelijks voor.
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de praktijk vermeldt een schriftelijk aandeelhoudersbesluit van een NV doorgaans dat 
er geen met medewerking van de NV uitgegeven certificaten van aandelen zijn en dat 
geen aandelen zijn verpand of belast met een vruchtgebruik. Houders van certificaten die 
niet met medewerking van de NV zijn uitgegeven, hebben geen certificaathoudersrechten, 
tenzij de statuten van de NV anders bepalen; vgl. nr. 575. Een schriftelijk aandeelhouders-
besluit van een BV vermeldt doorgaans dat er geen andere vergadergerechtigden dan de 
aandeelhouders zijn, soms met de (in dat geval strikt genomen overbodige) toevoeging 
dat geen aandelen zijn verpand of belast met een vruchtgebruik. De opiniongever mag 
er in beginsel van uitgaan dat dergelijke vermeldingen juist zijn. Alleen als een uitdruk-
kelijke vermelding dat geen aandelen zijn verpand ontbreekt en de opiniongever redenen 
heeft om aan te nemen dat aandelen verpand kunnen zijn, doet hij er wijs aan op dat punt 
een specifieke bevestiging te vragen; vgl. nr. 287. Als de vermeldingen ontbreken, is de 
opiniongever aangewezen op een assumption; zie nr. 604. Als, zoals in de praktijk wel 
voorkomt, uit het besluit blijkt dat aandelen zijn verpand, moet de opiniongever nagaan 
of aan de pandhouder certificaathoudersrechten toekomen. Tenzij de statuten eraan in 
de weg staan dat de pandhouder certificaathoudersrechten of vergaderrechten heeft (vgl. 
nr. 575), moet de opiniongever daartoe de betrokken pandakte bestuderen.956 Of de statu-
ten aan andere personen dan certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers certi-
ficaathoudersrechten toekennen, behoort de opiniongever na te gaan.

597. Ondertekening schriftelijk besluit van aandeelhouders. Wil een schriftelijk aan-
deelhoudersbesluit geldig zijn, dan moet het door de aandeelhouder, of de aandeelhou-
ders, geldig zijn ondertekend; zie nr.  575.957 Wie aandeelhouder is, is echter niet altijd 
eenvoudig vast te stellen. Als een NV of BV één aandeelhouder heeft, moet dat blijken 
uit een handelsregisteruittreksel (vgl. art. 22 lid 1 onder e Hrb). Op de inhoud daarvan 
mag de opiniongever afgaan; zie nr. 419 e.v. De opiniongever behoort na te gaan of het 
aandeelhoudersbesluit door de ingeschreven aandeelhouder ondertekend is. Als uit het 
handelsregister niet blijkt dat er maar één aandeelhouder is, moet worden onderscheiden 
tussen (a) gevallen waarin het ontbreken van een geldig besluit van de algemene verga-
dering de geldigheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in beginsel niet 
raakt, en (b) gevallen waarin die rechtsverhouding bij ontbreken van een dergelijk besluit 
ongeldig is. In het geval onder (a) mag de opiniongever er zonder nader onderzoek van 
uitgaan dat de aandeelhouders die het aandeelhoudersbesluit hebben getekend, alle aan-
deelhouders zijn. Het beperkte belang van de opinionparagraaf (zie nr. 565) rechtvaardigt 
in dat geval niet de moeite en kosten die gemoeid zijn met onderzoek naar de vraag of de 
ondertekenaars inderdaad aandeelhouder zijn, en of er niet ook andere aandeelhouders 

956 Als op aandelen vruchtgebruik is gevestigd, geldt hetzelfde. Vruchtgebruik op aandelen komt echter in 
de opinionpraktijk niet voor.

957 In de opinionpraktijk komt niet voor dat aandeelhouders ongeldig of blanco stemmen, of zich van 
stemming onthouden. De complicaties die daarbij rijzen (zie noot 892) treden aldus niet op.
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zijn; vgl.  nr.  157 e.v. en in het bijzonder nr.  162. Als handelsregister en ondertekening 
uit de pas lopen – bijvoorbeeld in een geval waarin het handelsregister geen aandeelhou-
der is opgenomen maar het besluit maar één aandeelhouder vermeldt of, omgekeerd, in 
een geval waarin het handelsregister een enig aandeelhouder vermeldt maar het besluit 
er meer noemt – behoort de opiniongever bevestiging te vragen dat het aandeelhouders-
besluit door de aandeelhouder of alle aandeelhouders is getekend.958 Die bevestiging kan 
worden gegeven in het aandeelhoudersbesluit zelf. In het geval onder (b) – in het bijzon-
der bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; zie 
nr. 821 en 859; vgl. ook nr. 627 – is het zaak dat de opiniongever een assumption opneemt 
waaruit blijkt dat de geldigheid van het besluit niet buiten twijfel is; zie nr. 604. In geen 
enkel geval hoeft de opiniongever na te gaan of een aandeelhouder die een rechtspersoon 
of personenvennootschap is, bij de ondertekening van het aandeelhoudersbesluit geldig is 
vertegenwoordigd. Dat onderzoek stuit af op de daarmee gemoeide inspanning en kosten; 
vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Vast te stellen of een aandeelhouder die een 
buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap is, geldig is vertegenwoordigd, valt 
bovendien buiten de deskundigheid van een Nederlandse opiniongever.

598. Adviesrecht bestuur en raad van commissarissen. Als aandeelhouders een schrifte-
lijk besluit nemen, moeten het bestuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid 
worden gesteld daarover advies uit te brengen; zie nr. 575. Met die regel moet verstan-
dig worden omgegaan. Achtergrond van de regel is dat de algemene vergadering bij het 
nemen van besluiten rekening moet kunnen houden met de opvattingen van het bestuur 
en de raad van commissarissen.959 In de opinionpraktijk houdt een aandeelhoudersbesluit 
echter zelden meer in dan een goedkeuring van een besluit van het bestuur. Dat besluit 
kan een voorgenomen besluit zijn. Als er een raad van commissarissen is, is of komt er 
in het algemeen een besluit van die raad waarbij het bestuursbesluit wordt goedgekeurd. 
Te verlangen dat het bestuur en de raad van commissarissen daarbovenop nog over het 
aandeelhoudersbesluit adviseren, ontbeert redelijke zin.960

599. Schriftelijk besluit van leden vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij. Een schriftelijk besluit van de leden van een vereniging, een coöperatie of een 

958 Zaak is ook de handelsregisterinschrijving te laten aanpassen aan de werkelijkheid, maar dat is niet 
altijd tijdig mogelijk. Zie over verschillen tussen handelsregisterinschrijving en werkelijkheid overi-
gens nr. 423. 

959 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/340.
960 In de praktijk wordt – vaak op aandringen van een bank of zijn juridisch adviseur; vgl. noot 944 – in 

een aandeelhoudersbesluit wel vermeld dat (a) bestuur en raad van commissarissen in de gelegenheid 
zijn gesteld hun adviserende stem uit te brengen, of (b) dat zij hebben afgezien van het recht dat te doen. 
Een vermelding als bedoeld onder (b) is in het algemeen onjuist. In de besluiten van bestuur en raad van 
commissarissen omtrent het aangaan van de rechtsverhouding waarop het aandeelhoudersbesluit ziet, 
ligt veeleer een advies aan de algemene vergadering besloten, om het aandeelhoudersbesluit te nemen. 
Een vermelding als bedoeld onder (a) heeft daarmee geen toegevoegde waarde. 
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onderlinge waarborgmaatschappij moet eenstemmig worden genomen; zie nr. 575. Het 
bestuur moet van het besluit op de hoogte zijn. In de praktijk wordt een ledenbesluit door 
alle leden getekend. De opiniongever mag er zonder nader onderzoek van uitgaan dat de 
leden die het ledenbesluit hebben getekend, alle leden zijn, en dat zij alle geldig hebben 
getekend; vgl. nr. 597. Naast een ledenbesluit zal er over de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, ook altijd een bestuursbesluit genomen zijn. Daaruit blijkt dat het bestuur 
van het ledenbesluit op de hoogte is; vgl. nr. 598.

600. Besluiten in vergadering. Als een besluit – van het bestuur, de raad van commissa-
rissen of de algemene vergadering – in vergadering is genomen, moet de opiniongever in 
wet, statuten en een eventueel toepasselijk reglement nagaan welke besluitvormingsregels 
van toepassing zijn. Hij moet bij de opinionvennootschap navragen of er een toepasselijke 
reglement is. Dat geldt ook als de statuten niet bepalen dat er een reglement kan zijn; 
vgl. nr. 574. De opiniongever zal kennis moeten nemen van de notulen van de vergade-
ring, of een uittreksel daaruit waarin het besluit is opgenomen. De wet geeft omtrent de 
notulering van vergaderingen geen regels.961 Denkbaar is dat de statuten of, al dan niet 
krachtens de statuten, een reglement regels geeft; vgl. nr. 574. Als er regels zijn, moet de 
opinion ontvanger binnen de grenzen van zijn mogelijkheden nagaan of die zijn nage-
leefd. Ontbreken regels, dan kan de opinionontvanger afgaan op door de voorzitter of de 
secretaris van de betrokken vergadering getekende notulen; vgl. nr. 263. Het komt voor 
dat notulen nog slechts in concept beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de statuten ver-
gen dat de notulen worden vastgesteld door het betrokken orgaan, terwijl dat orgaan nog 
niet weer bijeen is geweest. In dat geval kan de opinionontvanger afgaan op een door de 
voorzitter of de secretaris van de betrokken vergadering getekend concept; vgl. opnieuw 
nr. 263. De opiniongever kan niet nagaan of het besluit dat uit de notulen blijkt, daad-
werkelijk genomen is.962 De opiniongever kan ook niet, of hooguit beperkt, nagaan of de 
regels omtrent de oproeping tot, agendering van onderwerpen voor, en gang van zaken 
in de vergadering zijn nageleefd.963 Onderzoek op deze punten hoeft de opiniongever niet 
te verrichten. Het komt voor dat de notulen vermelden dat en hoe bepaalde regels zijn 
nageleefd. Denk aan een mededeling in de notulen dat tot de vergadering op een bepaalde 
dag is opgeroepen. In een dergelijk geval moet de opiniongever nagaan of hetgeen uit de 
notulen blijkt, spoort met de wet en de statuten en, als dat er is, een toepasselijk reglement. 

961 Van de besluiten die worden genomen door de algemene vergadering van een NV of BV moet door het 
bestuur “aantekening” worden gehouden (art. 2:120 lid 4 en 2:230 lid 4 BW).

962 Tenzij de statuten anders bepalen, bepaalt het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 
wat de uitslag van een stemming is en wat de inhoud is van een genomen besluit, voor zover niet werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel (art. 13 lid 3 BW). De handtekening van de voor-
zitter onder de notulen of een concept daarvoor maakt daarom op zijn minst aannemelijk dat het in de 
notulen opgenomen besluit in de opgenomen vorm genomen is.

963 De opiniongever kan soms wel nagaan of een vergadering tijdig en op de juiste wijze is bijeengeroepen. 
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Het opiniongebruik wil dat verder onderzoek, dat tijdrovend en kostbaar kan zijn, van 
hem niet wordt verwacht; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.

601. Quorum- en meerderheidseisen. Een schriftelijk besluit wordt in de praktijk nage-
noeg altijd genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigden. Is dat niet zo, of 
is een besluit in vergadering genomen, dan moet de opiniongever nagaan of de wet, de sta-
tuten of een toepasselijk reglement een quorum of bijzondere meerderheid voorschrijven. 
Uit een schriftelijk besluit zal blijken of aan de quorum- en meerderheidseis is voldaan. Is 
het besluit in vergadering genomen, dan zal een en ander meestal uit de notulen van de 
vergadering blijken.

602. Tegenstrijdig belang. Een antwoord op de vraag of een bestuurder of commissaris 
van een NV of BV een met het belang van de vennootschap tegenstrijdig belang heeft, 
dat verhindert dat hij aan beraadslaging en besluitvorming deelneemt, vergt zicht op 
(en weging van) alle omstandigheden; zie nr. 578. Een opiniongever kan dat antwoord 
daarom in het algemeen niet geven. In de praktijk wordt doorgaans in de besluiten die 
de opiniongever bestudeert, bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevesti-
ging – dat geen bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft. Als die bevesti-
ging niet kan worden gegeven, wordt bevestigd dat de bestuurder of commissaris met een 
tegenstrijdig belang niet aan de beraadslaging en besluitvorming heeft deelgenomen. De 
opiniongever mag op een dergelijk bevestiging afgaan; zie nr. 262. Als een overweging of 
bevestiging ontbreekt, kan de opiniongever een assumption opnemen; zie nr. 607. Zie over 
tegenstrijdig belang bij een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij 
nr. 630.964

603. Assumptions over geldigheid besluiten. De opiniongever kan over de naleving 
van besluitvormingsregels waarop hij geen zicht heeft, een assumption opnemen. Hij 
kan ook varen op een bevestiging van de opinionvennootschap. Hij kan een assumption 
opnemen over de voortdurende geldigheid van de door hem bestudeerde besluiten.

604. Assumption over geldig nemen besluit. Uit de nummers 595 e.v. volgt dat een opi-
niongever vaak niet met zekerheid kan vaststellen of een door hem bestudeerd besluit in 
overeenstemming met alle toepasselijke regels genomen is. Hij kan niet altijd vaststel-
len of er een toepasselijk reglement is; zie nr.  574. Hij kan vaak niet vaststellen dat er 
geen personen met certificaathoudersrechten of vergaderrechten zijn; zie nr.  596. Het 
onderzoek van de opiniongever strekt zich vaak niet uit over de vraag of een schriftelijk 

964 Vgl. voor de aanpak in de Verenigde Staten Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 271: “Nor does [the 
“duly authorized” opinion] require [the opinion preparers] to satisfy themselves that directors fufilled 
their obligation to disclose any personal interests in the transaction or that the board met any disclo-
sure obligations it might have. Assumptions with regard to these matters are implicit in every closing 
opinion.”
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aandeelhoudersbesluit door alle aandeelhouders geldig is getekend; zie nr. 597. De opi-
niongever kan niet vaststellen of een besluit in vergadering overeenkomstig alle daarvoor 
geldende regels is genomen. Of een ter vergadering genomen besluit juist is weergege-
ven in de notulen, kan de opiniongever ook alleen maar veronderstellen; zie nr. 600. Of 
een bestuurder of commissaris van een NV of BV een met de vennootschap tegenstrijdig 
belang heeft, dat verhindert dat hij aan beraadslaging en besluitvorming deelneemt, kan 
de opiniongever doorgaans niet vaststellen; zie nr. 602. Vaak wordt in de besluiten die de 
opiniongever bestudeert, bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevestiging 
– dat er op deze punten geen reden tot zorg is. Op een dergelijke bevestiging mag de opi-
niongever afgaan; zie nr. 262 en voor tegenstrijdig belang ook nr. 602.965 Voor zover een 
bevestiging ontbreekt, of ook wel zonder meer, kan de opiniongever op de onzekerheden 
die op deze punten bestaan, in een assumption willen wijzen. Zie voor een voorbeeldtekst 
de in nr. 560 onder “Assumption” opgenomen tekst.966 Die tekst is weinig genuanceerd. 
Hij ziet op alle besluiten die de opiniongever heeft bestudeerd, en op alle omstandighe-
den die de geldigheid van die besluiten kunnen aantasten. De assumption moet echter in 
overeenstemming met haar doel worden uitgelegd. Aldus ziet zij niet op omstandigheden 
waarnaar de opiniongever onderzoek had moeten doen. Zo kan, bijvoorbeeld, de opinion-
gever zich niet achter de assumption verschuilen als op een schriftelijk bestuursbesluit ten 
onrechte een of meer handtekeningen ontbreken; vgl. nr. 595. Omdat de reikwijdte van de 
assumption aldus geheel wordt bepaald door het onderzoek dat de opiniongever behoort 
te verrichten, kan zij meestal als vanzelfsprekend ook wel worden weggelaten; zie echter 
nr. 597.967, 968

605. Assumption over voortdurende geldigheid besluit. Een besluit kan door de rechter 
worden vernietigd, of door het orgaan dat het besluit genomen heeft, worden ingetrokken; 
zie nr. 579. Of een besluit is vernietigd of ingetrokken, kan de opiniongever niet met zeker-
heid vaststellen. Het is gebruikelijk dat de opiniongever een assumption opneemt dat de 
besluiten die hij heeft bestudeerd, nog van kracht zijn, bijvoorbeeld:

Each corporate resolution referred to in this opinion remains in force without 
modification.

965 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 276: “The opinion preparers may base the opinion on recitals 
in the minutes concerning the status of those acting as stockholders, directors and officers and proce-
dural matters such as the giving of notice, the presence of a quorum and the disclosure of any personal 
interest.” 

966 In de assumption wordt verondersteld dat elk besluit “duly” genomen is. “duly” betekent volgens 
Black’s Law Dictionary “[i]n a proper manner; in accordance with legal requirements”. Het begrip is 
daarmee ruimer dan “validly”; vgl. noot 993.

967 Zij is dan een implied assumption.
968 Een Amerikaanse opiniongever mag er, behoudens aanwijzingen van het tegendeel, van uitgaan dat 

besluiten overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn genomen. Hij hoeft daarover in het alge-
meen geen assumption op te nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 158-159.
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Dat de opiniongever dit heeft aangenomen, is echter vanzelfsprekend: als er geen aanwij-
zingen van het tegendeel zijn, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de documenten die 
hem worden voorgelegd, nog van kracht zijn; zie nr. 246. De assumption kan daarom ook 
worden weggelaten.969

606. Assumption omtrent nietigheid. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion 
naast de in nr. 604 en 605 bedoelde assumptions een assumption op dat de besluiten die 
zij hebben bestudeerd niet nietig zijn. Een dergelijke assumption gaat te ver. Een besluit 
kan nietig zijn als het in strijd is met de wet of de statuten (art. 2:14 BW). Of een besluit 
strijdt met de wet of de statuten, behoort de opiniongever na te gaan. Een besluit kan nietig 
zijn als het in strijd is met de openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW). Of van 
zodanige strijd sprake is, moet de opiniongever kunnen vaststellen.970 Een besluit kan ook 
nietig – of niet bestaand – zijn als een of meer stemmen ten gunste van het besluit nietig 
zijn.971 Dat stemmen geldig zijn uitgebracht, ligt echter besloten in de assumption dat de 
besluiten geldig zijn genomen; zie nr.  604. Dat een stem nietig is, is bovendien uiterst 
onwaarschijnlijk. Vernietiging van een stem is niet mogelijk (art. 2:13 lid 1 BW).972

607. Assumption over tegenstrijdig belang en redelijkheid en billijkheid. Het komt voor dat 
een opiniongever een assumption opneemt waarin hij veronderstelt dat geen bestuurder 
of commissaris een tegenstrijdig belang heeft, dat verhindert dat hij deelnam aan beraad-
slaging en besluitvorming over de door hem bestudeerde besluiten. Het komt ook voor 
dat een opiniongever een assumption opneemt dat die besluiten voldoen aan de eisen 
van redelijkheid en billijkheid. Noodzakelijk is een dergelijke assumption niet. Als een 
bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft, is het betrokken besluit niet in 
overeenstemming met de toepasselijke regels genomen. Dat dat het geval is, ligt echter 
al besloten in de veronderstelling dat de toepasselijke regels waarnaar de opiniongever 
niet zelf onderzoek moet doen, in acht genomen zijn; zie nr. 604. Als een bestuurder of 
commissaris een tegenstrijdig belang heeft, is het betrokken besluit vernietigbaar; zie 
nr. 578. Als een besluit strijdt met redelijkheid en billijkheid, geldt hetzelfde (art. 2:15 lid 1 
aanhef en onder b BW). Dat de door de opiniongever bestudeerde besluiten ten tijde dat 

969 Als de assumption wordt weggelaten is zij een implied assumption.
970 Strijd met de openbare orde of de goede zeden zal in het algemeen eenvoudig in het oog springen; vgl. 

noot 383.
971 Een stem is nietig in de gevallen waarin een eenzijdige rechtshandeling nietig is (art. 2:13 lid 1 BW). 

Zie voor de vraag welke gevolgen nietigheid van een stem heeft voor het besluit waartoe met die stem 
besloten is Assink 2013 (deel 1), p. 314.

972 De benoeming van een bestuurder van een grote NV, BV of stichting die een jaarrekening of verge-
lijkbare verantwoording moet opmaken, kan op grond van overschrijding van het maximum aantal 
commissariaten nietig zijn wegens strijd met art. 2:132a, 2:242a of 2:297a BW –. De benoeming van 
een commissaris van een grote NV, BV of dergelijke stichting kan op gelijksoortige grond nietig zijn 
wegens strijd met art. 2:142a, 2:252a of 2:297b BW. De nietigheid van de benoeming heeft echter geen 
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten waaraan de betrokken bestuurder of commissaris heeft 
deelgenomen; zie de genoemde artikelen.
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de opinion wordt afgegeven niet vernietigd zijn, ligt echter al besloten in de veronder-
stelling dat die besluiten ongewijzigd van kracht zijn; zie nr. 605. Vernietiging van een 
besluit nadat de opinion is afgegeven, raakt de opinionontvanger in de praktijk alleen 
als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door de vernietiging wordt aangetast. 
Dat is slechts bij uitzondering het geval; vgl. nr. 628 en voor uitgifte van aandelen en het 
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen nr. 821 en 859. In een dergelijk geval 
kan de opiniongever eraan hechten in een assumption aandacht te vragen voor de tegen-
strijdigbelangregel of de redelijkheid-en-billijkheidseis. Ontbreekt een assumption op dit 
punt, dan geldt zij echter onverkort; vgl. voor een assumption over tegenstrijdig belang 
nr. 602.973, 974, 975, 976

608. Onderzoek ondernemingsraadsadvies. De opiniongever moet nagaan of er een 
ondernemingsraad is die krachtens de Wor het recht heeft advies uit te brengen over de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als dat zo is, moet de opiniongever het onder-
nemingsraadadvies bestuderen, en mogelijk de adviesaanvraag en het naar aanleiding 
van het advies genomen besluit van de opinionvennootschap. Vast te stellen dat de Wor 
in alle opzichten is nageleefd, valt buiten de mogelijkheden van de opiniongever. Hij kan 
ter zake een assumption opnemen.

609. Onderzoek adviesplichtigheid rechtsverhouding. De opiniongever moet vaststellen of 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot een handeling waarover krach-
tens de Wor advies van de ondernemingsraad moet worden ingewonnen. Omdat opinions 
meestal over financieringstransacties gaan (zie nr. 11), is dat vaak het geval; zie nr. 583. 
Struikelblok kan zijn de vraag of de rechtsverhouding strekt tot het aantrekken van een 
“belangrijk” krediet, of tot het verstrekken van zekerheid voor “belangrijke” schulden 
van een andere persoon; vgl. nr.  583. Een oordeel op dat punt vergt een afweging van 
omstandigheden, die de opiniongever niet altijd kan maken. In twijfelgevallen doet de 

973 Zij is dan een implied assumption.
974 Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 14, betogen dat van belang is dat een opiniongever in zijn opi-

nion wijst op de mogelijke gevolgen van de niet-naleving van tegenstrijdigbelangregels. Hun zorg is dat, 
als de wederpartij van de opinionvennootschap op de hoogte was van een tegenstrijdig belang ter zake 
waarvan de tegenstrijdigbelangregels niet zijn nageleefd, de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, in het gedrang kan komen. Die zorg is op zichzelf niet geheel zonder grond; 
zie nr. 629. Bij gebreke van aanwijzingen van het tegendeel mag de opiniongever er echter van uitgaan 
dat de opinionontvanger geen weet heeft van een tegenstrijdig belang waarvan de opiniongever – na 
behoorlijk onderzoek; vgl. nr. 602 – niet op de hoogte is; vgl. nr. 246.

975 Van Wassenaer, Adv 1988, p. 394, stelt dat de opiniongever zich de vraag moet stellen of de door hem 
bestudeerde besluiten niet in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid. Een antwoord op die vraag vergt 
echter feitelijk onderzoek en een afweging die de opiniongever niet kan maken. 

976 In de Amerikaanse praktijk mag de opiniongever ervan uitgaan dat “[t]he conduct of the parties has 
complied with requirements of good faith, fair dealing and conscionability” en dat “interested trans-
actions are fair to the company and its stockholders”. Een assumption op dat punt is onnodig; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154 en, ten aanzien van de validly issued opinion, p. 412-413. Vgl. over 
een assumption over tegenstrijdig belang noot 964.
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opiniongever er verstandig aan om, als er een ondernemingsraad met adviesrecht is (vgl. 
nr. 610) en ondernemingsraadadvies ontbreekt omdat de opinionvennootschap de kwestie 
niet “belangrijk” acht, een assumption op te nemen met de strekking dat van een “belang-
rijk” krediet of “belangrijke” schulden geen sprake is.

610. Onderzoek bestaan ondernemingsraad. Als de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, ondernemingsraadadvies vergt, moet de opiniongever bij de opinionvennootschap 
navragen of er een ondernemingsraad met adviesrecht is. Het antwoord kan zijn dat: (a) er 
geen ondernemingsraad is, (b) er wel een ondernemingsraad is en daaraan advies is of 
zal worden gevraagd, en (c) er een ondernemingsraad is maar een adviesaanvraag niet in 
de bedoeling ligt. Als het antwoord is dat er geen ondernemingsraad is, kan de opinion-
gever moeten doorvragen. Het is denkbaar dat de opinionvennootschap weliswaar zelf 
geen ondernemingsraad heeft, maar deel uitmaakt van een groep waarbinnen wel een 
ondernemingsraad is ingesteld. In dat geval is denkbaar dat aan die ondernemingsraad 
om advies moet worden gevraagd; vgl. nr. 584. Het is ook denkbaar dat om het instellen 
van een ondernemingsraad is gevraagd; vgl. opnieuw nr. 584. Kan de opiniongever niet 
met voldoende zekerheid vaststellen dat geen ondernemingsraadadvies behoeft te worden 
ingewonnen, dan kan hij ter zake een assumption opnemen.

611. Geen ondernemingsraad. Als de opiniongever niet blijkt dat er een ondernemingsraad 
is en ook niet dat er om het instellen van een ondernemingsraad is gevraagd (antwoord (a) 
in nr. 610), zal hij de afwezigheid van een adviesrecht van de ondernemingsraad tot uit-
gangspunt nemen. Dat uitgangspunt kan hij vastleggen in een assumption, bijvoorbeeld:

There is no works council (ondernemingsraad) the advice of which must be sought on 
the Company’s entry into the Agreement.

Als uit het handelsregisteruittreksel blijkt dat de opinionvennootschap geen of slechts een 
gering aantal werknemers heeft, kan de assumption ook worden weggelaten. De opinion-
vennootschap zal dan zelf geen ondernemingsraad hebben. In dat geval kan er ook geen 
centrale ondernemingsraad met adviesrecht zijn; vgl. nr. 582. De kans dat er buiten de 
opinionvennootschap een ondernemingsraad met adviesrecht is (zie nr. 584), is zo klein 
dat de opiniongever daaraan mag voorbijgaan. De opiniongever kan ook een assumption 
achterwege laten en afgaan op een schriftelijke bevestiging van de opinionvennootschap 
dat een ondernemingsraad ontbreekt; vgl. nr. 262.977

977 In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen te 
zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur van de opinionvennootschap 
in zijn bestuursbesluit bevestigt dat een ondernemingsraad ontbreekt, en dat ook niet om het instellen 
van een ondernemingsraad is gevraagd. Zie over die praktijk noot 446. 
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612. Wel ondernemingsraad. Als de opinionvennootschap de opiniongever meldt dat er 
een ondernemingsraad is en dat daaraan advies is of zal worden gevraagd (antwoord (b) in 
nr. 610), moet de opiniongever het ondernemingsraadadvies bestuderen. De praktijk leert, 
dat dat nogal wat vragen kan oproepen. Denkbaar is dat uit het advies niet duidelijk blijkt, 
waarop het betrekking heeft. Dat kan meebrengen dat de opiniongever ook de adviesaan-
vraag moet bestuderen. Het advies heeft meestal de vorm van een brief van de voorzitter 
of de secretaris van de ondernemingsraad. De opinionontvanger kan niet vaststellen of die 
brief een juiste weergave is van een geldig genomen besluit van de ondernemingsraad.978 
Ondernemingsraadsadviezen zijn niet altijd met grote scherpte geformuleerd. Dat kan 
de opiniongever voor de vraag stellen wat de strekking van het advies is: is een wollig 
geformuleerd advies wel positief? Ondernemingsraadadviezen bevatten ook nogal eens 
uitgangspunten, veronderstellingen, aanbevelingen en andere begrenzingen. Daarvan 
is vaak niet duidelijk of zij voorwaarden zijn waaraan moet zijn voldaan wil het advies 
als een positief advies kunnen worden beschouwd (vgl. nr. 585) of slechts een verklarend 
kader, waarbinnen de ondernemingsraad tot zijn onvoorwaardelijk positieve advies geko-
men is. Als het advies voorwaarden bevat, rijst de vraag of daaraan is voldaan. Vaak zal 
dat blijken uit het besluit dat de opinionvennootschap na ontvangst van het advies geno-
men heeft en aan de ondernemingsraad heeft meegedeeld; vgl. nr. 585. De opiniongever 
zal ook dat besluit moeten bestuderen. Omdat ook besluiten niet altijd met precisie zijn 
geformuleerd, biedt dat echter niet altijd soelaas. Het gevolg is dat de opinionontvanger 
vaak niet met zekerheid kan vaststellen dat het besluit van de opinionvennootschap over-
eenstemt met het advies van de ondernemingsraad. En als het besluit overeenstemt met 
het advies, kunnen er feiten of omstandigheden zijn waarmee de ondernemingsraad niet 
bekend was maar die, als dat anders was geweest, tot een ander advies zouden hebben 
geleid, zodat de ondernemingsraad toch nog tegen het besluit beroep kan instellen; vgl. 
nr. 585. Op de onzekerheden waartoe het advies aanleiding geeft, zal de opiniongever in 
een assumption willen wijzen. Bijvoorbeeld

The advice of the Company’s works council referred to in this opinion has been duly 
adopted and remains in force without modification, and the Company’s decision to 
enter into the Agreement conforms with that works council’s advice.

In deze assumption wordt verondersteld (a) dat het ondernemingsraadadvies in over-
eenstemming met de toepasselijke regels tot stand is gekomen (wat gerechtvaardigd is 
omdat de opiniongever dat niet kan vaststellen)979, (b) dat het advies van kracht is en blijft 

978 De ondernemingsraad moet bij reglement zijn werkwijze regelen (art.  14 lid 1 Wor). Het reglement 
moet onder meer de bijeenroeping van vergaderingen, het vereiste quorum en de uitoefening van stem-
recht regelen (art. 14 lid 2 aanhef en onder c en d Wor). Het reglement kan voor belangrijke besluiten 
een gekwalificeerde meerderheid eisen; vgl. het door de Sociaal Economische Raad opgestelde model-
reglement ondernemingsraden (te vinden op www.ser.nl), art. 20, aant. 1.

979 Zie over de betekenis van “duly” noot 966.
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(wat gepast is omdat de opiniongever niet kan weten of er feiten of omstandigheden zijn 
waarmee de ondernemingsraad onbekend was en die hem aanleiding zouden kunnen 
geven tegen het besluit naar aanleiding van het advies beroep in te stellen), en (c) dat het 
besluit naar aanleiding van het advies met het advies overeenstemt (wat gerechtvaardigd is 
als dat uit het advies en, mogelijk, de adviesaanvraag en het besluit niet met zekerheid kan 
worden afgeleid) De reikwijdte van de assumption wordt bepaald door onvermijdelijke 
grenzen aan het onderzoek van de opiniongever. Dat brengt mee dat zij als vanzelfspre-
kend ook kan worden weggelaten.980

613. Centrale ondernemingsraad. Het komt voor dat in de groep waarvan de opinion-
vennootschap deel uitmaakt, een centrale ondernemingsraad is ingesteld. In dat geval is 
mogelijk dat het recht advies uit te brengen ter zake van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, bij de centrale ondernemingsraad berust; vgl. nr. 582. De opiniongever kan 
vaak niet goed vaststellen welke ondernemingsraad – de ondernemingsraad van de opi-
nionvennootschap of de centrale ondernemingsraad – adviesrecht heeft. Evenmin kan de 
opiniongever vaststellen of er naast de ondernemingsraad van de opinionvennootschap 
buiten de opinionvennootschap een ondernemingsraad met adviesrecht is; zie nr.  584. 
De opiniongever mag er echter van uitgaan dat het ondernemingsraadadvies dat hem ter 
bestudering wordt voorgelegd, het advies is van de enige bevoegde ondernemingsraad; 
vgl. nr. 246.

614. Totstandkoming ondernemingsraadadvies. De wet geeft voorschriften omtrent de 
totstandkoming van een ondernemingsraadsadvies.981 Als de ondernemingsraad zijn 
advies uitbrengt zonder daarin te klagen over tekortkomingen in de nakoming van de 
totstandkomingsregels, verspeelt hij het recht dat bij de rechter alsnog te doen.982 In de 
vraag of de totstandkomingsregels zijn gevolgd, hoeft de opiniongever zich daarom niet te 
verdiepen.

615. Ontbreken vereist ondernemingsraadadvies. Dat de opinionvennootschap de opi-
niongever meldt dat er een ondernemingsraad is maar dat daaraan geen advies is of zal 
worden gevraagd (antwoord (c) in nr. 610), komt weinig voor. Als het voorkomt, zal de 
reden zijn dat de opinionvennootschap de betrokken financieringstransactie niet “belang-
rijk” vindt, zodat naar haar oordeel geen ondernemingsraadadvies is vereist; zie nr. 609. 
In dat geval kan de opiniongever in de opinion een assumption opnemen dat de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, inderdaad niet belangrijk is. In het onwaarschijnlijke 

980 In dat geval is zij een implied assumption.
981 Een advies moet schriftelijk en tijdig worden gevraagd; aan de ondernemingsraad moet een overzicht 

van de redenen voor en te verwachten gevolgen van het voorgenomen besluit worden verstrekt; over het 
besluit moet ten minste een maal door de bestuurder van de onderneming met de ondernemingsraad 
worden overlegd (art. 25 leden 2-4 Wor).

982 Rood/Verburg 2013, p. 310.
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geval dat de opinionvennootschap de ondernemingsraad, hoewel adviesgerechtigd, in 
strijd met de wet wil passeren, zal de opiniongever daarop, en op de mogelijke gevolgen 
daarvan, in de opinion moeten wijzen.

616. Bankruptcy qualification. De corporate action opinion wordt beperkt door de 
bankruptcy qualification.

617. Bankruptcy qualification van toepassing. De wettelijke en statutaire organisatie van 
de opinionvennootschap wordt door faillissement of surseance van betaling in beginsel 
niet geraakt.983 Als een opinionvennootschap die voorwerp van een dergelijke insolven-
tieprocedure is, een verbintenis aangaat, of beschikt over haar vermogen – bijvoorbeeld 
door het vestigen van een zekerheidsrecht – vergt dat echter een handeling van de cura-
tor (in geval van faillissement; art. 24 en 23 Fw) of medewerking van de bewindvoerder 
(in geval van surseance; art. 228 Fw). Wordt op de opinionvennootschap de noodrege-
ling van toepassing, dan gaan alle bevoegdheden van bestuurders en commissarissen 
over op de bewindvoerder (art. 3:175 lid 1 Wft). Een besluit van de aandeelhouders of de 
leden van de opinionvennootschap behoeft in dat geval toestemming van de bewindvoer-
der (art. 3:175 lid 7 Wft; als het besluit uitblijft, kan de bewindvoerder het besluit nemen; 
art. 3:175 lid 8 Wft). Een corporate action opinion die op dit alles niet wijst, is daarmee op 
zijn minst misleidend; vgl. nr. 285. De bankruptcy qualification is daarom op de corporate 
action opinion van toepassing.

618. VOF of CV. Als de opiniongever een corporate action opinion moet geven over 
een VOF of CV, moet de in nr. 560 onder “Opinion” opgenomen tekst licht worden aan-
gepast. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, wordt bepaald door de vennootschapsakte. Voor zover die 
zwijgt, is alleen een besluit – met algemene stemmen van alle vennoten – vereist als de 
rechtsverhouding buiten het doel van de opinionvennootschap valt. Het onderzoek dat 
de opiniongever moet doen, is in grote trekken gelijk aan het onderzoek dat hij moet 
doen als hij een corporate action opinion over een rechtspersoon geeft.

619. Tekst, betekenis en belang opinionparagraaf. De opiniongever die een corporate 
action geeft over een VOF of CV kan de in nr. 560 onder “Opinion” opgenomen tekst als 
uitgangspunt nemen. Een VOF of CV is echter geen rechtspersoon en wordt niet “incor-
porated”. Het begrip “corporate action” is daarom voor een VOF of CV misplaatst.984 Beter 
is “internal action”.985 De tekst van de opinionparagraaf wordt dan:

983 Wessels II(1) 2012/2242.
984 “incorporate” is volgens Black’s Law Dictionary: “[t]o form a legal corporation”. Zie over de betekenis 

van “corporation” noot 827.
985 Vgl. over “internal action” – en over kortweg “action” – nr. 566.
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The Partnership has taken all necessary internal action to authorise its entry into and 
performance of the Agreement.

De opinionparagraaf ziet op alle handelingen die de opinionvennootschap krachtens 
haar vennootschapsakte of, voor zover die geen regeling geeft, de wet moet nemen om de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen aangaan en uitvoeren; vgl. nr. 563. In 
de praktijk zijn die handelingen besluiten. Ontbreekt een vereist besluit, dan kan dat tot 
gevolg hebben dat de opinionvennootschap de rechtsverhouding niet geldig kan aangaan; 
vgl. nr. 667 en 557. Zie over de betekenis van “entry into and performance” nr. 564.

620. Vereiste besluiten. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, blijkt doorgaans uit de vennootschapsakte van 
de opinionvennootschap. Zwijgt de vennootschapsakte, dan kan de rechtsverhouding 
zonder nadere besluitvorming worden aangegaan als zij binnen het doel van de opinion-
vennootschap valt.986, 987 Zwijgt de vennootschapsakte en valt de rechtsverhouding bui-
ten het doel, dan vergt het aangaan van de rechtsverhouding een met algemene stemmen 
genomen besluit van alle vennoten; zie nr. 557. De vennootschapsakte kan regels geven 
over de wijze waarop besluiten worden genomen. Denk aan regels omtrent meerderheid 
en quorum, omtrent bijeenroeping van vergaderingen en de vergaderorde, en omtrent 
besluitvorming buiten vergadering. Worden dergelijke regels niet nageleefd, dan heeft het 
betrokken besluit geen werking.988 Als dergelijke regels ontbreken, moet het besluit wor-
den genomen met instemming van alle vennoten of, als het besluit is opgedragen aan een 
orgaan van de vennootschap, van dat orgaan.989 Een besluit kan werking ontberen omdat 
werking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art.  6:248 
lid 2 BW).990

621. Onderzoek. Om een corporate action over een VOF of CV te kunnen geven, moet de 
opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de 
besluiten die vereist zijn met het oog op het aangaan van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. Zie over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan 
met een handelsregisteruittreksel nr. 520. De vereiste besluiten zijn in de meeste gevallen 

986 Asser/Maeijer 5-V 1995/78 en 82 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/78.
987 Ook zonder basis in de vennootschapsakte kunnen de vennoten besluiten dat bepaalde rechtsverhou-

ding niet of slechts onder voorwaarde kunnen worden aangegaan. Een dergelijk besluit moet worden 
genomen met algemene stemmen; Asser/Maeijer 5-V 1995/78 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/78. Dat 
een vennoot in naam van de opinionvennootschap een rechtsverhouding aangaat die krachtens een 
mede door hem genomen besluit niet mag worden aangegaan, ligt niet voor de hand. De opiniongever, 
die mag aannemen dat hij niet wordt bezwendeld, mag ervan uitgaan dat een dergelijk besluit niet 
genomen is; vgl. nr. 246.

988 Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
989 Mohr 2003, p. 79 en Mohr & Meijers 2013, p. 23. Vgl. ook Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/

Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
990 Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
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buiten vergadering genomen schriftelijke besluiten; vgl. nr. 595. Zij zijn bijna altijd door 
alle stemgerechtigden ondertekend. Is de opinionvennootschap ingeschreven in het han-
delsregister (zie nr. 518), dan moet de opiniongever onderzoeken of een door vennoten van 
de opinionvennootschap genomen besluit is genomen door personen die volgens het han-
delsregisteruittreksel vennoot zijn. Omdat commanditaire vennoten niet in het handels-
register worden ingeschreven, blijven zij buiten het onderzoek. De opiniongever hoeft niet 
na te gaan of vennoten bij ondertekening van een besluit geldig zijn vertegenwoordigd; 
vgl. nr. 597. Vgl. over het overigens vereiste onderzoek nr. 595. Is een schriftelijk besluit 
door alle stemgerechtigden ondertekend, dan is het in beginsel geldig.991 Vgl. over het 
onderzoek dat moet worden gedaan als een besluit in vergadering is genomen nr. 600 e.v.

622. Assumptions; bankruptcy qualification. De in nr. 560 onder “Assumption” opgeno-
men tekst kan ook worden opgenomen als de corporate action ziet op een VOF of CV. 
Zie over die assumption nr. 604. Zie over assumptions over de voortdurende geldigheid 
van de genomen besluiten, nietigheid daarvan en over strijd met redelijkheid en billijk-
heid nr. 605 e.v.992 Voor zover van toepassing gaat de analyse in die nummers ook op ten 
aanzien van besluitvorming door een VOF of CV. De bankruptcy qualification is op de 
corporate action opinion van toepassing, ook als de opinionvennootschap een VOF of CV 
is; vgl. nr. 616 e.v.

623. Ondernemingsraad. De vraag of over het aangaan van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, ondernemingsraadadvies moet worden gevraagd, staat los van de vraag 
of de opinionvennootschap een rechtspersoon of VOF of CV is. Zie over het vragen van 
ondernemingsraadadvies nr. 608 e.v.

6.7 De validly signed opinion

624. Opinion:

The Company has validly signed the Agreement.

625. Betekenis. De tekst in nr.  624 is die van een gebruikelijke validly signed opi-
nion. De opinion houdt in dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de 

991 Een besluit kan ongeldig zijn omdat een stem nietig of vernietigd is, of omdat het buiten de grenzen valt, 
die worden gesteld door redelijkheid en billijkheid; vgl. nr. 620. 

992 De wet kent voor de VOF en de CV geen regeling omtrent tegenstrijdig belang.
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opinionvennootschap geldig is ondertekend.993, 994, 995 Dat vergt dat de rechtsverhouding 
is ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, of door een 
gevolmachtigde met voldoende volmacht. Als de opinionvennootschap een vereniging 
is, kunnen tegenstrijdigbelangregels de toepasselijkheid van de gewone vertegenwoordi-
gingsregels doorkruisen.

626. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Geldige ondertekening vergt dat de betrokken 
handtekening is gezet door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. Behalve voor zover 
de wet anders bepaalt (zie nr. 627 e.v.), is in alle gevallen het bestuur vertegenwoordigings-
bevoegd (art. 2:45 lid 1 BW (vereniging, jo. art. 2:53a ook coöperatie en onderlinge waar-
borgmaatschappij996), 2:130 lid 1 (NV), 2:240 lid 1 (BV) en 2:292 lid 1 BW (stichting)). Is de 
opinionvennootschap een NV of BV, dan is elke bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd, 
tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:130 lid 2 en 2:240 lid 2 BW). Is de opinionven-
nootschap een vereniging of stichting, dan bepalen de statuten in hoeverre individuele 
bestuurders vertegenwoordigingsbevoegd zijn (art. 2:45 lid 2 en 2:292 lid 2 BW). Bij de 
statuten kan, ook voor de NV en de BV, aan andere personen dan bestuurders vertegen-
woordigingsbevoegdheid worden toegekend (art. 2:45 lid 4, 2:130 lid 4, 2:240 lid 4 en 2:292 
lid 4 BW).997 Vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook voortvloeien uit een door de opi-
nionvennootschap verleende volmacht.998, 999

627. Grenzen aan vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur. De vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur of een bestuurder is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor 

993 Zie Black’s Law Dictionary: “valid” betekent: “[l]egally sufficient; binding”.
994 In de Verenigde Staten betekent de validly signed opinion “that persons having actual authority to bind 

the company signed the agreement on behalf of the company and that the agreement was delivered in 
such a manner as to bring it into effect as a binding obligation of the company”; Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 263. In dezelfde richting Tribar 1998, § 6.4.

995 Vgl. noot 866.
996 Omdat de vertegenwoordigingsregeling voor de vereniging mede van toepassing is op de coöperatie 

en de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:53 a BW) wordt in de uitleg van de validly signed opi-
nion de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij naast de vereniging niet meer afzonderlijk 
genoemd; zie echter nr. 630.

997 Omstreden is of statutaire toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid volmacht is. In ontken-
nende zin Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/397 en Van der Heijden-Van der Grinten/
Dortmond 2013, p. 506. In bevestigende zin Asser/Maeijer 2-II1997/87, Gepken-Jager 2000, p. 302-303 
en Gepken-Jager, O&F 2003, afl. 57, p. 8. Voor de opinionpraktijk is de kwestie zonder belang.

998 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 280: “The opinion that the agreement has been “duly execut ed” 
covers issues not only of corporation law but also of agency law and contract law.” Zie over de vraag 
wanneer “contract law” de “duly executed” opinion kan raken Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 284-
285. In de validly signed opinion als het Nederlandsrechtelijke equivalent van de “duly executed” 
 opinion blijft “contract law” buiten beeld. De vraag of ondertekening van een overeenkomst voldoende 
is om een geldige (“valid”; vgl. nr. 679) overeenkomst tot stand te brengen, is een vraag van het op de 
overeenkomst toepasselijke recht (art. 10 lid 1 Rome I Verordening). De vraag of de overeenkomst naar 
dat recht geldig is, is het onderwerp van de remedies opinion. 

999 Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
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zover uit de wet niet anders voortvloeit (art. 2:45 lid 3, 2:130 lid 3, 2:240 lid 3 en 2:292 lid 
3 BW). Wanneer uit de wet anders voortvloeit, is niet altijd zonder meer duidelijk. De 
wet kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur met zoveel woorden aan 
banden leggen.1000 De wet kan bepalen dat een bepaalde rechtsverhouding nietig is.1001 
De wet kan ook het aangaan van een bepaalde rechtsverhouding verbieden of aan voor-
waarden binden, zonder zich uit te laten over de sanctie op overtreding van het verbod 
of het onvervuld blijven van een voorwaarde. Of in dergelijke gevallen de wettelijke regel 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan banden legt, is omstreden.1002 
Voor de opinionpraktijk zijn vooral van belang de regels omtrent financiëlesteunverle-
ning door NV’s (art. 2:98c BW).1003 De heersende leer is dat een rechtshandeling die strijdt 
met de regels omtrent financiëlesteunverlening nietig is.1004, 1005 Zie over de vraag wat geldt 

1000 Het voorbeeld is de regeling dat, tenzij de statuten anders bepalen, het bestuur van een vereniging 
(maar niet van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij; art. 2:53a BW) of stichting niet 
bevoegd is overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoede-
ren, of waarbij de vereniging of stichting, kort gezegd, aansprakelijkheid op zich neemt voor schulden 
van een ander (art. 2:44 lid 2 en 2:291 lid 2 BW); vgl. noten 844 en 874. In een vereniging herleeft de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur overeenkomstig de gewone regels als de algemene 
vergadering tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst heeft besloten; zie Asser/Rensen 2-III* 
2012/132.

1001 Een voorbeeld is de regel dat verkrijging door een NV of BV van eigen niet volgestorte aandelen of 
certificaten daarvan nietig is, tenzij de verkrijging geschiedt onder algemene titel (art. 2:98 lid 1 en 
2:207 lid 1 tweede zin BW). Omdat een opinion over een nietige rechtsverhouding zonder zin is, is het 
voorbeeld (samen met andere voorbeelden) in de opinionpraktijk zonder belang.

1002 Zie voor een samenvatting, met literatuurverwijzingen, van de drie leren die opgeld doen Gepken-Jager 
2000, p. 281-283. Een bespreking van het onderwerp, met inbegrip van gedachtevorming sinds 2000, 
gaat het kader van dit boek te buiten. Doordat de drie leren alle correcties toelaten ter bescherming 
van derden te goeder trouw (voor zover de leren uitgaan van beperkte vertegenwoordigingsbevoegd-
heid) of ter afstraffing van derden te kwader trouw (voor zover zij uitgaan van ruime vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid), leiden zij in de praktijk al snel tot dezelfde uitkomst; aldus ook Gepken-Jager 2000, 
p. 284-286. Omdat een opiniongever in het algemeen niet kan beoordelen of van goede of kwade trouw 
sprake is – het vergt een afweging van omstandigheden die hij niet maken kan; vgl. nr. 268 – is in de 
opinionpraktijk zaak dat ook mogelijke beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
bestuur worden gerespecteerd. 

1003 Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels noot 843.
1004 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/246, Huizink, in GS Rechtspersonen, art. 2:98c BW, aant. 

2.5, Schutte/Veenstra, in: GS Rechtspersonen, art. 2:207c BW, aant. 2, Slijkhuis 1991, p. 87-92 (met een 
overzicht van de meningen tot dan toe), Van Solinge 1993, p. 52, Assink 2013 (deel 1), p. 616, Van der 
Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 661 en Timmerman, RM Themis 1992, p. 165. Anders Van 
Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/28, waar in het verlengde van Van Schilfgaarde, WPNR 1993, 
p. 598, wordt verdedigd dat de regels leiden tot een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur, en Honée 1987, p. 122, die interne werking bepleit. Zie voor een overzicht van stand-
punten toentertijd Ophof 1995, p. 69.

1005 Zie voor andere voorbeelden noot 844. Strijd met de eerste twee in die noot genoemde regelingen 
– omtrent verkrijging door een NV of BV van eigen aandelen of certificaten daarvan en omtrent “nach-
gründung” bij verkrijging door een NV van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een 
oprichter – leidt tot nietigheid (de eerste regeling; art.  2:98 leden 2-4 jo. 2:98a lid 1 BW; zie echter 
art. 2:98a lid 2 BW) of vernietigbaarheid (de tweede regeling: art. 2:94c lid 1 BW) van de betrokken 
rechtshandeling.
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waar de wet als voorwaarde voor het aangaan van een rechtsverhouding voorafgaande 
besluitvorming eist nr. 629.

628. Grenzen aan vertegenwoordigingsbevoegdheid statutaire vertegenwoordigers. Of de 
regel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders onbeperkt en onvoorwaar-
delijk is (zie nr. 627) ook geldt voor andere personen dan bestuurders waaraan de statuten 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen, is omstreden.1006

629. Beperking vertegenwoordigingsbevoegdheid door vereiste van besluitvorming. Wet en 
statuten kunnen meebrengen dat het aangaan door een rechtspersoon van een bepaalde 
rechtsverhouding een besluit van een orgaan van de rechtspersoon vergt. Dat kan doordat 
de wet of de statuten de bevoegdheid tot het aangaan van die rechtsverhouding bij dat 
orgaan leggen. Waar de wet een bevoegdheid toedeelt, is het betrokken orgaan meestal 
de algemene vergadering. Het kan ook doordat de wet of de statuten bepalen dat de goed-
keuring van een orgaan van de rechtspersoon vereist is. Omdat de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur en van bestuurders alleen kan worden beperkt door de wet 
(zie nr.  627), tasten statutaire regels die tot besluitvorming nopen die vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid niet aan. Of een wettelijke regeling de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van het bestuur beperkt, is niet altijd duidelijk. Zie over de vraag of een adviesrecht 
van de ondernemingsraad die vertegenwoordigingsbevoegdheid kan raken nr. 586. Waar 
de wet besluitvorming eist, bepaalt hij in een enkel geval dat het ontbreken van een vereist 
besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aantast (art. 2:63j lid 2, 
2:164 lid 2 en 2:274 lid 2 BW); zie echter hieronder. Meestal echter zwijgt de wet. Voor de 
opinionpraktijk is in het bijzonder de regeling omtrent uitgifte van aandelen en het verle-
nen van rechten tot het nemen van aandelen van belang; zie daarover en over de gevolgen 
van het ontbreken van een besluit nr. 821 en 859. Daarbuiten komt in de opinionpraktijk 
de vraag naar de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vooral 
aan de orde als een rechtspersoon zich verplicht een bevoegdheid die bij de algemene ver-
gadering berust te zullen uitoefenen, of een dergelijke bevoegdheid juist niet of slechts 
binnen grenzen te zullen uitoefenen. Denk aan een geval dat een rechtspersoon waarvan 
de statuten bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders, zich jegens zijn financiers verbindt slechts dividend uit te keren als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. Aannemelijk is dat, voor zover de toedeling van een 

1006 Bevestigend Huizink, in: GS Rechtspersonen, art.  2:130 BW, aant. 16.2 en art.  2:240 BW, aant. 16.2, 
Huizink 2013/144, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/55, Gepken Jager 2000, p. 302-303 en 
Gepken-Jager, O&F 2003, afl. 57, p. 8. Ontkennend Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2013/397 
en Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 506-507. Bevestigend voor de NV en de BV en 
ontkennend voor de vereniging en de stichting Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45 BW, aant. 6, en 
art. 2:292 BW, aant. 6. Ontkennend voor de vereniging en de stichting ook Kollen 2007, p. 301-302 en 
Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 251-252. Zie ook, zonder duidelijk eigen 
standpunt, Assink 2013 (deel 1), p. 351.
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bevoegdheid aan de algemene vergadering de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
bestuur beperkt (of dat zo is, is vaak onduidelijk, zie hiervoor in dit nummer), die beper-
king zich mede uitstrekt over het aangaan van verplichtingen omtrent het al dan niet 
uitoefenen van die bevoegdheid.1007, 1008 Als uit de wet volgt dat het bestuur of bestuur-
ders bij ontbreken van vereiste besluitvorming niet vertegenwoordigingsbevoegd is, kan 
de rechtspersoon de nietigheid of vernietiging van een vereist besluit alleen tegenwerpen 
aan de wederpartij als deze het gebrek dat aan het besluit kleefde kende of moest ken-
nen (art. 2:16 lid 2 BW). Als het ontbreken van besluitvorming de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur niet aantast, is een rechtsverhouding die zonder besluit wordt 
aangegaan in beginsel geldig en afdwingbaar. Een uitzondering bestaat waar een beroep 
door de wederpartij bij de betrokken rechtsverhouding op onbeperkte en onvoorwaar-
delijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, onrechtmatig is of naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De lat voor toepassing van die 
uitzondering ligt hoog. Ten minste lijkt vereist dat de wederpartij wist dat interne besluit-
vorming ontbrak (of gebrekkig was). Daarbovenop moeten er andere omstandigheden 

1007 Rechtspraak en literatuur zwijgen over de kwestie. Aanvaard is dat de rechter de mogelijk-
heid heeft een NV of BV te veroordelen tot betaalbaarstelling van dividend; Hof Den Haag 
1 oktober 1982, ECLI:NL:GHSGR:1982:AB7501, NJ 1983/393 en Hof Arnhem 26 mei 1992, 
ECLI:NL:GHARN:1992:AD1688, NJ 1993/182; zie daarover Van der Heijden-Van der Grinten/
Dortmond 2013, p. 461-462 en Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/96 en de in die bronnen 
aangehaalde literatuur. De inbreuk die de mogelijkheid maakt op de autonomie van de algemene ver-
gadering (vgl. ook Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 462), wortelt echter in de 
bevoegdheid van de rechter besluiten van de algemene vergadering te toetsen aan de eisen van redelijk-
heid en billijkheid (vgl. art. 2:15 lid 1 onder b BW) (vgl. Maeijer in zijn noot onder het arrest van het 
Hof Arnhem). Een inbreuk op de autonomie van de algemene vergadering door een verplichting die 
het bestuur met voorbijgaan aan de algemene vergadering in naam van de rechtspersoon is aangegaan, 
ontbeert een dergelijke worteling.

1008 Een vraag is of een rechtspersoon een verplichting omtrent de uitoefening van een bevoegdheid van 
de algemene vergadering wel kan aangaan als daaraan een besluit van die algemene vergadering ten 
grondslag ligt. Als de verplichting ziet op een concrete uitoefening van de bevoegdheid – denk aan een 
verplichting een bepaald besluit tot statutenwijziging te zullen nemen – lijkt daartegen in het algemeen 
geen bezwaar. Of de algemene vergadering in een concreet geval een bevoegdheid onmiddellijk uit-
oefent of zich daartoe slechts verplicht, maakt voor het uiteindelijke gevolg niet uit. Als de verplichting 
echter ziet op de uitoefening van de bevoegdheid in abstracto – denk aan een verplichting de komende 
jaren niet tot statutenwijziging te zullen overgaan – doet de algemene vergadering in wezen binnen de 
grenzen van de verplichting afstand van haar bevoegdheid. Dat strijdt met haar autonomie en ook met 
de regel dat alle organen van de rechtspersoon, inclusief de algemene vergadering, gebonden zijn aan de 
statuten; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/3175. Het beoogde resultaat – geen statutenwijziging – kan veelal 
wel worden bereikt doordat de aandeelhouder zich verplicht niet aan de betrokken handeling te zullen 
meewerken.
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zijn, die meebrengen dat de wederpartij onbehoorlijk handelt door zich op de hoofdregel 
te beroepen.1009, 1010

630. Tegenstrijdig belang. Als een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaat-
schappij een met een bestuurder of commissaris tegenstrijdig belang heeft, kan de alge-
mene vergadering een bijzondere vertegenwoordiger aanwijzen (art. 2:47, deels jo. 2:53a 
BW). Onverminderd deze mogelijkheid en behoudens andersluidende regeling in de sta-
tuten, wordt een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een raad van com-
missarissen in geval van een met een bestuurder tegenstrijdig belang vertegenwoordigd 
door die raad (art. 2:57 lid 4, deels jo. 2:53a BW).1011, 1012 Als een met een bestuurder of 
commissaris tegenstrijdig belang bestaat, moet de algemene vergadering in de gelegen-
heid worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan te wijzen.1013 Omstreden is of, 
zolang de algemene vergadering dat niet heeft gedaan, de algemene vertegenwoordigings-
regeling van kracht blijft, zodat het bestuur of, in coöperatie of onderlinge waarborgmaat-
schappij met een raad van commissarissen, die raad vertegenwoordigingsbevoegd blijft 
totdat de algemene vergadering heeft ingegrepen.1014 Als een bijzonder vertegenwoordi-

1009 Asser/Kroeze 2-I* 2015/341. Vgl. voor strijd met redelijkheid en billijkheid HR 17 december 1982, 
ECLI:NL:HR:1982:AG4503, NJ 1983/480 (in een Nederlands-Antilliaanse zaak), HR 21 maart 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BC1849, NJ 2008/297 (in een tegenstrijdigbelangzaak) en Hof Amsterdam (zittings-
plaats Arnhem) 12 augustus 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG1624, JOR 2008/264. Vgl. over onrecht-
matigheid HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789, NJ 1968/42.

1010 In de in noot 1009 genoemde rechtspraak beriep de wederpartij van de rechtspersoon zich op de gebon-
denheid van de betrokken rechtspersoon aan een rechtshandeling die in strijd met interne bevoegd-
heidsbeperkingen was verricht. Het kan ook voorkomen dat de wederpartij een tegenovergesteld 
beroep doet. Een dergelijk beroep kan alleen slagen als de personen die de rechtspersoon bij het ver-
richten van de rechtshandeling hebben vertegenwoordigd, tegenover de wederpartij misbruik van hun 
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben gemaakt; Asser/Maeijer 2-II/91 en zie HR 5 januari 1979, 
ECLI:NL:HR:1979:AD7509, NJ 1979/317. 

1011 Een uitzondering op het beginsel geldt ten aanzien van overeenkomsten “zoals deze met alle leden in 
gelijke omstandigheden worden gesloten” (art. 2:57 lid 4 BW).

1012 Van der Sangen, in: GS Rechtspersonen, art. 2:57 BW, aant. 6, betoogt dat art. 2:57 lid 4 BW ook van toe-
passing is als een raad van commissarissen ontbreekt. Waar een raad van commissarissen ontbreekt, 
kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vanzelfsprekend niet op die raad kan over-
gaan. Toepasselijkheid van art. 2:57 lid 4 BW kan dan slechts twee gevolgen hebben. In de eerste plaats 
laat het artikel naar de letter toe dat bij de statuten wordt afgeweken van de regeling van art. 2:47 BW, 
dat de algemene vergadering de bevoegdheid geeft in geval van tegenstrijdig belang een of meer per-
sonen aan te wijzen, die de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zullen vertegenwoordigen. 
Die aanwijzingsbevoegdheid is echter ook voor de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij van 
dwingend recht (Asser/Rensen 2-III* 2012/258). In de tweede plaats zou toepasselijkheid van art. 2:57 
lid 4 BW meebrengen dat in geval van een tegenstrijdig belang het bestuur vertegenwoordigings-
onbevoegd wordt, ongeacht of de algemene vergadering een tegenstrijdigbelangvertegenwoordiger 
heeft aangewezen. Zie daarover verderop in nr. 630.

1013 Asser/Rensen 2-III* 2012/135 met verwijzing naar HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618, 
NJ 2002/393. 

1014 Bevestigend Asser/Rensen 2-III* 2012/135, Asser/Maeijer 2-II 1997/321, Buys 1998, p.166, Dortmond 
1995, p. 11, Kollen 2007, p. 302, Assink 2013 (deel 2), p. 1465, Huizink, TVVS 1988, p. 204, en 
Van Leeuwen, S&V 1991, p. 122. Vgl. ook Quist in zijn noot onder Hof Leeuwarden 9 september 2008, 
ECLI:NL:GHLEE:2008:BF0762, JOR 2008/329. Ontkennend Overes, in: GS Rechtspersonen, art.  47, 
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ger is  aangewezen, vervalt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur (en van 
bestuurders) of raad van commissarissen. Derden worden echter beschermd voor zover zij 
met het betrokken tegenstrijdig belang niet bekend waren of hadden behoren te zijn.1015 De 
tegenstrijdigbelangregeling is van toepassing als, in de omstandigheden van het geval, een 
belang van de bestuurder meebrengt dat hij niet in staat moet worden geacht het belang 
van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die 
van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht; zie nr. 578.1016 Het 
belang kan zowel direct als indirect zijn; zie over die begrippen opnieuw nr. 578. Of een 
kwalitatief tegenstrijdig belang – in de praktijk: de vereniging gaat een rechtsverhouding 
aan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder bestuurder is – onder de tegenstrij-
digbelangregeling valt, is omstreden.1017 Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur 
en toezicht op 1 januari 2013 wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur en 
bestuurders van een NV en de BV in beginsel niet langer geraakt door de aanwezigheid 
van een tegenstrijdig belang; zie echter nr.  629.1018 Voor zover de statuten van NV’s of 
BV’s regelingen bevatten die de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of 
een bestuurder bij tegenstrijdig belang aan banden leggen, zijn die regelingen door de 
wet buiten werking gesteld (art. IV lid 2 Wet bestuur en toezicht). Voor de stichting ont-
breekt een wettelijke regeling omtrent tegenstrijdig belang. De meest verdedigde leer, 
die als heersend mag worden beschouwd, is dat het bestuur bij een tegenstrijdig belang 
vertegenwoordigingsbevoegd blijft overeenkomstig de algemene wettelijke en statutaire 

aant. 2, Dorresteijn 1989, p. 54, Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 242-245, 
Van Veen, Or 1999, p. 96, en TvO 2005, p. 179. Zie ook noot 1012.

1015 Asser/Rensen 2-III* 2012/135 met verwijzing naar HR 11 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2698, 
NJ 1999/171.

1016 Vgl. HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420 en zie Asser/Rensen 2-III* 2012/135.
1017 Ontkennend Asser/Rensen 2-III* 2012/135, met verwijzing naar HR 29 juni 2007, 

ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420, bevestigend Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van 
Veen 2013, p. 242, met verwijzing naar hetzelfde arrest. Zie over het onderscheid tussen de verschil-
lende soorten tegenstrijdig belang – direct, indirect en kwalitatief tegenstrijdig belang – Asser/Van 
Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/403.

1018 Tot de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht bepaalden art. 2:146 (oud) en 2:256 (oud) BW 
dat, als een bestuurder van een NV of BV een met dat van de NV of BV tegenstrijdig belang had, de NV 
of BV werd vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. De statuten konden anders bepalen. 
De algemene vergadering kon – dwingendrechtelijk (o.m. HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618, 
NJ 2002/393) – altijd een bijzonder vertegenwoordiger aanwijzen. De algemene vergadering moest daar-
toe in de gelegenheid worden gesteld (o.m. HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618, NJ 2002/393). 
De tegenstrijdigbelangregeling zette de gewone regels omtrent vertegenwoordiging door het bestuur 
met externe werking opzij (o.m. HR 11 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2698, NJ 1999/171). 
Derden werden beschermd voor zover zij met het betrokken tegenstrijdig belang niet bekend waren of 
hadden behoren te zijn (idem). Waar de statuten bepaalden dat het bestuur bij tegenstrijdig belang ver-
tegenwoordigingsbevoegd bleef, had het achterwege blijven van een aanwijzing van een bijzondere ver-
tegenwoordiger door de algemene vergadering in beginsel slechts interne werking (HR 14 oktober 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BR0119, NJ 2012/110 voor het geval de algemene vergadering niet in de gelegenheid 
was gesteld een vertegenwoordiger aan te wijzen en HR 21 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1849, 
NJ 2008/297 voor het geval de algemene vergadering de aanwijzing eenvoudigweg had nagelaten). 
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vertegenwoordigingsregeling.1019 Vgl. voor het geval de statuten van een stichting voorzien 
in een regeling voor besluitvorming bij tegenstrijdig belang en die regeling niet wordt 
nageleefd nr. 578 en 629.

631. Bewind. De rechter voor wie een vordering tot ontbinding van een rechtspersoon 
aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1 
BW). Gebeurt dat, dan kan de rechtspersoon geen rechtshandelingen meer verrichten 
zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde bewindvoerder (art. 2:22 
lid 3 BW).

632. Ondertekening door gevolmachtigde. Als een rechtsverhouding voor een rechts-
persoon is ondertekend door een gevolmachtigde, moet die volmacht (a) door de 
rechtspersoon geldig zijn verleend, (b) meebrengen dat de handtekening van de gevol-
machtigde de rechtspersoon bindt, en (c) zien of mede zien op de ondertekening van 
de rechtsverhouding. De vraag onder (b) wordt beheerst door het recht dat de vol-
macht beheerst in de verhouding tussen de volmachtgever en de wederpartij bij de 
overeenkomst waarop de opinion ziet. Welk recht dat is, wordt bepaald door het Haags 
Vertegenwoordigingsverdrag. Zie over de vragen onder (a) en (c) nr. 644 e.v.

633. Toepasselijk recht op volmacht. Of een geldig verleende volmacht doet wat hij zou 
moeten doen – de vertegenwoordiger de bevoegdheid geven de betrokken rechtsverhou-
ding in naam van de betrokken rechtspersoon te ondertekenen – hangt af van het op 
de volmacht toepasselijke recht. De regeling omtrent het toepasselijk recht op volmach-
ten is ingewikkeld. Krachtens het Haags Vertegenwoordigingsverdrag (art. 5) wordt een 
volmacht, en in het bijzonder het bestaan en de omvang ervan, in de verhouding tus-
sen de volmachtgever en de gevolmachtigde beheerst door het in de volmacht gekozen 
recht.1020, 1021, 1022, 1023 De rechtskeuze werkt echter niet zonder meer jegens de derde jegens 

1019 Asser/Rensen 2-III* 2012/336, Assink 2013 (deel 2), p. 1550-1551, Quist, WPNR 2008, p. 205 en zijn 
noot bij JOR 2008/329, Van Leeuwen, V&S 1991, p. 122-123. In die zin ook Hof Leeuwarden 9 september 
2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BF0762, JOR 2008/329. Anders Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg 
& Van Veen 2013, p. 246-247 en Van Veen, TvO 2005, p. 175-180 (zie ook Van Veen 2008, p. 13-22) en, 
enigszins afwijkend, Delfos Roy, TvO 2005, p. 129-134.

1020 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag is in Nederland van toepassing krachtens art. 10:125 lid 1 BW. 
Het verdrag mist krachtens art. 10:125 lid 2 BW toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekerin-
gen. Die uitzondering is in de opinionpraktijk zelden of nooit van belang. 

1021 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag is alleen van toepassing op “internationale rechtsverhoudin-
gen” (art.  1 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). In de opinionpraktijk zal de vraag welk recht een 
volmacht beheerst echter in het algemeen slechts in internationale gevallen aan de orde komen. 

1022 Krachtens art. 3 onder a Haags Vertegenwoordiging zijn de regels van het verdrag niet van toepassing 
op wettelijke of statutaire vertegenwoordiging van een rechtspersoon door een orgaan of een func-
tionaris daarvan. Het Haags vertegenwoordigingsverdrag is daarmee mede zonder belang voor ver-
tegenwoordiging van een rechtspersoon door een statutair aangewezen vertegenwoordiger; vgl. nr. 626 
en 628.

1023 De vraag of een rechtskeuze geldig is, wordt beheerst door het recht dat van toepassing zou zijn, als de 
keuze geldig was; Bijloo 2011, p. 35.
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wie de vertegenwoordiger optreedt. Slechts als de vertegenwoordigde of de derde het geko-
zen recht (of een andere recht) schriftelijk hebben aangewezen en de wederpartij – de derde 
respectievelijk de vertegenwoordigde – die aanwijzing uitdrukkelijk heeft aanvaard, geldt 
in de verhouding tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger enerzijds en de 
derde anderzijds dat gekozen recht (of het andere aangewezen recht) (art. 14 en 15 Haags 
Vertegenwoordigingsverdrag). Bij gebreke van een rechtskeuze of aanwijzing wordt een 
volmacht in beginsel beheerst door het recht van de plaats waar de gevolmachtigde zijn 
kantoor heeft (art. 6 en 11 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Op dat beginsel bestaan 
uitzonderingen. De uitzonderingen kunnen tot gevolg hebben dat in de verhouding tus-
sen de volmachtgever en de gevolmachtigde een ander recht van toepassing is dan in de 
verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde enerzijds en de derde jegens 
wie wordt gehandeld anderzijds. In alle gevallen – ook als een rechtskeuze of aanwijzing 
van het toepasselijke recht is gedaan – kan het overigens toepasselijke recht terzijde wor-
den gesteld (a) door dwingende regels van een land waarmee het geval is verbonden, voor 
zover die regels naar het recht van dat land voorgaan op het overigens toepasselijke recht 
(“voorrangsregels”; art. 16 Haags Vertegenwoordigingsverdrag1024) en (b) als het kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde (art. 17). Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag 
is niet van toepassing op statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid (art.  2 onder a)). 
Als de volmacht onderdeel is van een overeenkomst zijn de regels in het verdrag omtrent 
de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde (maar niet die tussen vol-
machtgever en gevolmachtigde enerzijds en derde anderzijds1025) alleen van toepassing 
als de volmacht (a) het hoofddoel van de overeenkomst is of (b) een van de overeenkomst 
afsplitsbaar onderdeel is (art. 7 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Zijn de regels van 
het verdrag niet van toepassing, dan is de volmacht onderworpen aan het recht dat van 
toepassing is op de overeenkomst. Wanneer de volmacht het hoofddoel of een afsplits-
baar onderdeel van een overeenkomst is, kan niet in het algemeen worden bepaald; het 
hangt daarmee af van de omstandigheden.1026 Lastgeving en agentuur- en bemiddelings-
overeenkomsten zijn in het algemeen overeenkomsten waarvan het hoofddoel de daarin 
opgenomen volmacht is.1027 De regels in het verdrag omtrent de verhouding tussen de vol-
machtgever en de gevolmachtigde (maar niet die tussen volmachtgever en gevolmachtigde 
enerzijds en derde anderzijds1028) missen ook toepassing als de volmacht onderdeel is van 

1024 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag verduidelijkt niet welke dwingende regels kunnen voorgaan 
op het krachtens het verdrag overigens toepasselijke recht. Art. 10:7 lid 1 BW doet dat wel, in de defi-
nitie van “bijzonder dwingend recht” (die aansluit bij de definitie van dat begrip in art. 9 lid 1 Rome I 
Verordening; zie nr.  689 en 702). Omdat het Haags Vertegenwoordigingsverdrag dateert van voor 
art. 10:7 BW (en de Rome I Verordening), verwijst dit boek waar het om dat verdrag gaat naar “voor-
rangsregels”. De inhoud van de twee begrippen verschilt echter niet; vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/481 
en Strikwerda 2012/197 en 77.

1025 Vgl. art. 1 lid 2 aanhef en onder g) Rome I Verordening, dat van de toepasselijkheid van de verordening 
uitsluit “de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal […] jegens een derde kan binden”.

1026 Vlg. Kamerstukken II 1988/89, 21 029 (R 1362), nr. 3, p. 13. Aldus ook Bijloo 2011, p. 38. 
1027 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/795.
1028 Vgl. art. 1 lid 2 aanhef en onder g) Rome I Verordening, dat van de toepasselijkheid van de verordening 

uitsluit “de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal […] jegens een derde kan binden”.
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een arbeidsovereenkomst (art.  10 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Een dergelijke 
volmacht is onderworpen aan het recht van de arbeidsovereenkomst.

634. Validly signed opinion ziet slechts op verhouding opinionvennootschap – derde. Het 
onderscheid dat het Haags Vertegenwoordigingsverdrag maakt tussen, aan de ene kant, 
het recht dat van toepassing is in de verhouding tussen de volmachtgever en de gevol-
machtigde en, aan de andere kant, het recht dat van toepassing is in de verhouding tussen 
de volmachtgever en de gevolmachtigde enerzijds en de derde jegens wie wordt gehandeld 
anderzijds, roept de vraag op hoe de validly signed opinion moet worden begrepen. In 
de praktijk is de opinionontvanger doorgaans de derde jegens wie wordt gehandeld.1029 
Zijn belang is dat de vertegenwoordigde door de handtekening van de vertegenwoordiger 
wordt gebonden. Zo beschouwd ligt het voor de hand de validly signed opinion beperkt 
uit te leggen. Zij zegt dan niet meer dan dat in de verhouding tussen de volmachtgever 
en de gevolmachtigde enerzijds en de derde anderzijds, de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, geldig is ondertekend. Daartegenover staat dat opinions doorgaans worden 
gevraagd in gevallen waarin de opinionontvanger eraan hecht dat alles tiptop geregeld 
is. Zo beschouwd is er ook wat te zeggen voor een ruime uitleg, die inhoudt dat de gevol-
machtigde ook in zijn verhouding tot de volmachtgever tot ondertekening bevoegd was. 
Desalniettemin verdient een beperkte uitleg de voorkeur. Als de volmacht in beide verhou-
dingen wordt beheerst door Nederlands recht, is een ruime uitleg niet bezwaarlijk. Als de 
volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en de derde wordt beheerst door een 
ander recht, moet de opinionontvanger, wil hij zekerheid hebben omtrent de geldigheid 
van de volmacht, een opinion over de volmacht vragen aan een opiniongever die verstand 
heeft van dat andere recht. Als de volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en 
de gevolmachtigde is onderworpen aan weer een ander recht en de opiniongever ook over 
de geldigheid van de volmacht in die verhouding zekerheid wil hebben, vergt dat nog een 
opinion. De praktijk leert dat de opinionontvanger die opinion niet vraagt. De validly 
signed opinion zo uitleggen dat zij mede op die geldigheid ziet, heeft zo beschouwd geen 
zin.1030

635. Scheidslijn geldige verlening – geldigheid volmacht. De scheidslijn tussen geldige 
verlening van een volmacht en de geldigheid van een volmacht is niet altijd eenvoudig 
te trekken. Dat geldt in het bijzonder als de volmachtverlening niet ondubbelzinnig is 
geschied – ondertekening van de volmacht door een of meer vertegenwoordigings-
bevoegde bestuurders van de betrokken rechtspersoon – maar moet worden afgeleid uit 

1029 Dat is anders als de opinion is gericht aan een bestuursorgaan of de houder van een gereglementeerde 
markt, of aan de opinionvennootschap zelf. Ook in dat geval zal de opinion echter zijn gegeven met het 
oog op het belang van een derde – bijvoorbeeld een obligatiehouder – jegens wie door de opinionven-
nootschap wordt gehandeld.

1030 In de praktijk vragen opiniongevers ook geen opinion over de geldigheid van een niet aan Nederlands 
recht onderworpen volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en de derde. De kennelijke 
veronderstelling is dat het met die geldigheid wel losloopt. 
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de omstandigheden. Waar de grens moet worden getrokken, is een vraag van internatio-
naalprivaatrechtelijke kwalificatie. De volmacht ontstaat uit een verklaring of gedraging 
van de betrokken rechtspersoon. Of die verklaring of gedraging een verklaring of gedra-
ging van de rechtspersoon is – anders gezegd: aan de rechtspersoon moet worden toege-
rekend – is een vraag van het op de rechtspersoon toepasselijke recht. Of de verklaring of 
gedraging, toegerekend aan de rechtspersoon, tot een volmacht leidt, is een vraag van het 
op de volmacht toepasselijke recht.

636. Onderzoek. Om de validly signed opinion te kunnen geven, behoeft de opinion-
gever de statuten van de opinionvennootschap en een handelsregisteruittreksel. Als de 
vennootschap wordt vertegenwoordigd door een bestuurder-rechtspersoon, moet de opi-
niongever ook de statuten daarvan, en een handelsregisteruittreksel daaromtrent, bestu-
deren. Als de opinionvennootschap een vereniging is, moet aandacht worden besteed 
aan mogelijke tegenstrijdige belangen. De opiniongever moet nagaan of de rechtspersoon 
onder bewind is gesteld en of hij voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten.

637. Onderzoek. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om een validly signed 
opinion te kunnen geven, is op zichzelf overzichtelijk. De regeling omtrent de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van bestuurders en van eventuele andere statutaire vertegen-
woordigingsbevoegden blijkt uit de statuten; zie nr. 626. Die behoort de opiniongever op 
te vragen bij het handelsregister. Hij mag ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten 
de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie nr. 419 e.v. Wie de bestuurders 
en andere statutaire vertegenwoordigingsbevoegden zijn, blijkt uit een handelsregister-
uittreksel. Op de inhoud daarvan mag de opiniongever afgaan; zie opnieuw nr.  419 
e.v.1031, 1032 Aan de hand van statuten en uittreksel kan de opiniongever eenvoudig vaststel-
len of een stuk – de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of een volmacht – is onder-
tekend door personen die bevoegd zijn de opinionvennootschap te vertegenwoordigen. 
Dat vergt dat de rechtsverhouding vermeldt, wie die persoon is. De opiniongever behoeft 
niet na te gaan of een handtekening daadwerkelijk de handtekening is van de persoon die 
de handtekening zou hebben gezet; zie nr. 468.

638. Onderzoek bij bestuurder-rechtspersoon. Het komt voor dat de bestuurder die voor 
een opinionvennootschap optreedt, zelf een rechtspersoon is. In dat geval moet, als de 
bestuurder een Nederlandse rechtspersoon is, de opiniongever tevens vaststellen wie 
bevoegd is de bestuurder-rechtspersoon te vertegenwoordigen. Hij zal daartoe het in 
nr. 637 beschreven onderzoek ook ten aanzien van de bestuurder-rechtspersoon moeten 

1031 Zie noot 953.
1032 De hoge mate van zorg die van een opiniongever wordt gevergd (zie nr. 172) brengt mee dat de opinion-

gever niet kan volstaan met een handelsregisteruittreksel. Het uittreksel bevat slechts een beknopte 
weergave van de vertegenwoordigingsregeling in de statuten. Om zeker te stellen dat die weergave 
spoort met de statuten, moet de opiniongever ook de statuten raadplegen. 
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doen. Als de bestuurder-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde 
– dat is in gevallen waarin de bestuurder-rechtspersoon een trustkantoor is, niet onge-
bruikelijk – geldt voorts wat in deze uitleg van de validly signed opinion ten aanzien van 
die volmacht is geschreven. Het is niet nodig dat de opiniongever ook de akte van oprich-
ting van de bestuurder-rechtspersoon opvraagt; de opiniongever geeft geen opinion dat de 
bestuurder-rechtspersoon is opgericht, en bovendien blijkt die oprichting wel voldoende 
uit het feit dat de statuten bij het handelsregister zijn neergelegd; vgl. nr. 503. Besluiten van 
organen van de bestuurder-rechtspersoon behoeven alleen te worden bestudeerd als uit de 
statuten ondubbelzinnig blijkt dat de vertegenwoordiging van de opinionvennootschap 
door de bestuurder-rechtspersoon een dergelijk besluit – bijvoorbeeld goedkeuring van 
de raad van commissarissen – vergt. In andere gevallen kan, ook omdat de bestuurder-
rechtspersoon door de vertegenwoordigingshandeling zelf niet gebonden wordt, worden 
vertrouwd op de regel dat tekortkomingen in de interne besluitvorming niet aan derden 
kunnen worden tegengeworpen; zie nr. 629. Statutaire regelingen die bijvoorbeeld de raad 
van commissarissen of de algemene vergadering het recht geven bepaalde bestuursbeslui-
ten aan goedkeuring te onderwerpen, of het bestuur te binden aan algemene aanwijzingen 
omtrent het te voeren beleid, kunnen daarom worden genegeerd. Als de bestuurder-
rechtspersoon een buitenlandse rechtspersoon is – dat komt in de praktijk weinig voor 
– kan de opiniongever niet anders dan in een assumption veronderstellen dat geldig voor 
die rechtspersoon is getekend.

639. Beperkingen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De rechtsverhouding waarop de opi-
nion ziet, wordt in de praktijk ondertekend door een of meer bestuurders van de opinion-
vennootschap, of door een door het bestuur of een of meer bestuurders gevolmachtigde. 
Een dergelijke ondertekening kan slechts geldig zijn voor zover het bestuur vertegenwoor-
digingsbevoegd is. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur is echter niet 
grenzeloos; zie nr. 627 e.v. De opiniongever moet nagaan of de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur valt. In de 
praktijk leidt dat vooral tot hoofdbrekens waar het aangaan van een rechtsverhouding 
krachtens de wet besluitvorming vergt, meestal van de algemene vergadering. Of bij ont-
breken van besluitvorming het bestuur niet vertegenwoordigingsbevoegd is, is niet altijd 
duidelijk; vgl. nr. 629. Is besluitvorming een voorwaarde voor de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid, dan ligt in de validly signed opinion in zoverre een corporate action opinion 
besloten: vgl. nr.  38 e.v.1033 Zie over de vraag wat een opiniongever moet doen om een 
corporate action opinion te kunnen geven nr.  560 e.v. Als onduidelijk is of bij ontbre-
ken van besluitvorming het bestuur al dan niet vertegenwoordigingsbevoegd is, zal de 
opiniongever in de praktijk moeten handelen als ware besluitvorming vereist. Dat een 
opinionontvanger genoegen neemt met een qualification die zegt dat, afhankelijk van de 

1033 In de validly signed opinion kan in dat geval ook een corporate power opinion besloten liggen; vgl. 
nr. 544.
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uitleg die aan de wet moet worden gegeven, de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
mogelijk niet geldig ondertekend is, is onwaarschijnlijk. Denkbaar is ook dat de wet de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aan andere voorwaarden dan besluitvorming 
bindt; vgl. nr. 627. In dat geval moet de opiniongever vaststellen of aan die voorwaarden 
is voldaan voor zover die vaststelling juridische deskundigheid vergt; vgl. nr. 241. Voor 
het overige zal hij een assumption moeten opnemen waarin wordt verondersteld dat de 
voorwaarden zijn vervuld. Zie voor een voorbeeld nr. 549.

640. Ontbreken besluitvorming. Een vraag is wat de opiniongever moet doen als de wet 
of statuten besluitvorming eisen, maar het ontbreken daarvan geen afbreuk doet aan de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur. In dat geval is een rechtsverhouding 
die zonder besluit wordt aangegaan in beginsel geldig en afdwingbaar. Een uitzondering 
geldt echter waar een beroep door de wederpartij bij de betrokken rechtsverhouding op 
onbeperkte en onvoorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, 
onrechtmatig is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; zie 
nr. 629. De lat voor toepassing van die uitzondering ligt hoog. Ten minste is vereist dat 
de wederpartij wist dat interne besluitvorming ontbrak (of gebrekkig was). Als vereiste 
besluitvorming ontbreekt, zal de opinionontvanger daarvan echter op de hoogte raken 
omdat de opiniongever in dat geval geen corporate action opinion kan geven. Voorts 
moeten er andere omstandigheden zijn, die meebrengen dat de wederpartij onbehoorlijk 
handelt door zich op de hoofdregel te beroepen. Of die omstandigheden er zijn, kan de 
opiniongever niet goed beoordelen. Hij zal de opinionontvanger voor de onzekerheid die 
dat meebrengt, moeten waarschuwen. Laat hij dat na, dan loopt hij het risico dat de opi-
nionontvanger door de validly signed opinion wordt misleid. In de praktijk zal de waar-
schuwing ertoe leiden dat de opinionontvanger erop staat dat de vereiste besluiten alsnog 
worden genomen.

641. Tegenstrijdig belang. Een antwoord op de vraag of een bestuurder van een vereni-
ging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een met dat van de rechtspersoon 
tegenstrijdig belang heeft, dat toepassing van de algemene wettelijke en statutaire verte-
genwoordigingsregeling kan doorkruisen, vergt zicht op (en weging van) alle omstandig-
heden; zie nr. 578. Een opiniongever kan dat antwoord daarom in het algemeen niet geven. 
Twee oplossingen zijn denkbaar. Een eerste oplossing is dat in de besluiten die de opinion-
gever bestudeert, wordt bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevestiging 
– dat geen bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft. De opinion gever mag 
op een dergelijke bevestiging afgaan; vgl. nr. 261. Kan de bevestiging niet worden gegeven, 
dan wordt in de praktijk de tweede oplossing gevolgd.1034 Die tweede oplossing, die ook 

1034 Als de opinionvennootschap een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een raad van 
commissarissen is, is bij een tegenstrijdig belang met een bestuurder die raad vertegenwoordigings-
bevoegd; zie nr. 630. Een complicatie is dat het antwoord op de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat 
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kan worden gevolgd als de bevestiging wel kan worden gegeven, is dat de algemene ver-
gadering het bestuur of de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders aanwijst als bijzon-
dere vertegenwoordiger; zie nr. 630. Daarmee staat de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur of die bestuurders buiten twijfel: is er een tegenstrijdig belang, dan wortelt 
vertegenwoordigingsbevoegd in de aanwijzing, is er geen tegenstrijdig belang, dan liggen 
die wortels in de wettelijke en statutaire vertegenwoordigingsregeling.1035

642. Bewind. Of een rechtspersoon onder bewind is gesteld, zodat hij geen rechtshande-
ling meer kan verrichten zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde 
bewindvoerder (zie nr. 631), behoort te blijken uit het handelsregister; zie nr. 590. Zolang 
de inschrijving in het handelsregister niet is geschied, is een in weerwil van het bewind 
verrichte rechtshandeling geldig als de wederpartij het bewind kende noch behoorde te 
kennen (art. 2:22 lid 6 BW). De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinionontvanger 
van een bewind dat niet uit het handelsregister blijkt, geen weet heeft; vgl. nr. 420. De 
opiniongever kan er daarom mee volstaan bij het handelsregister na te gaan of de opi-
nionvennootschap onder bewind is gesteld. Een assumption, of navraag bij de opinion-
vennootschap, is onnodig. Als uit het handelsregister niet van een bewind blijkt, kan de 
opiniongever de validly signed opinion in beginsel geven. Een uitzondering geldt als de 
opiniongever uit anderen hoofde van een bewind weet.

643. Europese terrorismelijsten. Een rechtspersoon is niet langer bevoegd tot het verrich-
ten van rechtshandeling als hij is opgenomen op een van de Europese terrorismelijsten 
(art. 2:20 lid 3 BW). Een rechtspersoon die op een van de lijsten voorkomt, wordt dan 
ook door de handtekening van een op zichzelf vertegenwoordigingsbevoegde persoon niet 
gebonden. Een validly signed opinion omtrent die handtekening zou daarom misleidend 
zijn; vgl. nr. 285. De opiniongever moet nagaan of er op dit punt een probleem is. Zie over 
het raadplegen van de Europese terrorismelijsten nr. 432 e.v.

644. Onderzoek bij volmacht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door 
een gevolmachtigde is ondertekend, moet de opiniongever ook de volmacht bekijken. De 
volmacht kan door de opinionvennootschap op verschillende manieren zijn verleend. De 

een weging vraagt van alle omstandigheden, en dus zelden klip en klaar is. Ontbreekt een tegenstrijdig 
belang, dan ontbreekt ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen. Een 
veilige oplossing is de vertegenwoordiging te laten geschieden door het bestuur (of een vertegenwoor-
digingsbevoegd bestuurder) en de raad van commissarissen gezamenlijk. Dat maakt de zaak echter niet 
eenvoudiger. Daarbij komt dat bij vertegenwoordiging door de raad van commissarissen de algemene 
vergadering hoe dan ook in de gelegenheid moet worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan 
te wijzen; zie nr. 630. In de opinionpraktijk komt vertegenwoordiging door de raad van commissarissen 
dan ook niet of nauwelijks voor. 

1035 Als de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, kan ook die gevolmachtigde 
als bijzonder vertegenwoordiger worden aangewezen. 
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volmacht is voldoende als daaruit redelijkerwijs kan worden afgeleid dat hij mede ziet op 
het ondertekenen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.

645. Soorten volmacht. In de opinionpraktijk is een volmacht nagenoeg altijd (a) een vol-
macht die is verleend bij bestuursbesluit, (b) een met het oog op de betrokken rechtsver-
houding verleende schriftelijke volmacht, of (c) een in het handelsregister ingeschreven 
volmacht.

646. In het handelsregister ingeschreven volmacht. Als de volmacht is ingeschreven in 
het handelsregister, mag de opiniongever afgaan op de handelsregisterinschrijving; zie 
nr. 419. Hij zal wel, naast het handelsregisteruittreksel, de bij het handelsregister neer-
gelegde volmacht moeten opvragen.1036 Vaak bestaat die volmacht uit niet meer dan het 
inschrijvingsformulier.

647. Losse schriftelijke volmacht. Als de volmacht een afzonderlijk verleende schriftelijke 
volmacht is, moet de opiniongever nagaan of deze is verleend door een persoon die de 
opinionvennootschap kon vertegenwoordigen; vlg. nr. 636 e.v. Afzonderlijke volmachten 
duiken in de opinionpraktijk vooral op als zekerheidsaktes – pand- en hypotheekaktes – 
notarieel moeten worden verleden. In dat geval verlenen de opinionvennootschap en de 
wederpartij bij de akte vaak een volmacht aan medewerkers van de notaris om de akte in 
hun naam te ondertekenen.

648. Volmacht in bestuursbesluit. Als de volmacht, zoals in de praktijk het meeste voor-
komt, is opgenomen in een bestuursbesluit, kunnen complicaties rijzen. Een schriftelijk 
besluit wordt in de praktijk altijd ondertekend door alle bestuurders; zie nr. 595. De in 
het besluit opgenomen volmacht is daarmee in naam van de opinionvennootschap geldig 
ondertekend: het bestuur is altijd vertegenwoordigingsbevoegd; zie nr. 626. Als er geen 
door alle bestuurders ondertekend besluit is maar de volmacht in vergadering is verleend, 
kunnen echter twee vragen opkomen. De eerste vraag is of de volmachtverlening moet 
worden gedragen door alle bestuurders, of dat een meerderheid volstaat. Het laatste is 
het geval: de toekenning door de wet van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan “het 
bestuur” ziet op het bestuur als orgaan, en niet op de gezamenlijk handelende bestuur-
ders.1037 Zo beschouwd volstaat het als de volmachtverlening wordt gedragen door de 
meerderheid van de bestuurders. De tweede vraag is of de volmacht bij besluit kan wor-
den verleend, of dat daarvoor een afzonderlijke handeling is vereist. De heersende leer is 

1036 Vgl. noot 1032.
1037 Asser/Van Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/327. In het verleden 

is wel verdedigd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur berust bij alle bestuurders 
gezamenlijk (zie de literatuur waarnaar wordt verwezen in Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45 BW, 
aant. 3) maar die opvatting is achterhaald; aldus uitdrukkelijk Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45 
BW, aant. 3 en Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:130 BW.
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dat volmachtverlening bij besluit mogelijk is.1038 Dat besluit moet, om werking te hebben, 
degene tot wie het is gericht, hebben bereikt. Of dat vergt dat het besluit aan de gevol-
machtigde wordt meegedeeld – dat is in elk geval voldoende – of dat de mededeling ook 
kan worden gericht aan de derde jegens wie met de volmacht moet worden gehandeld, is 
omstreden.1039 In de praktijk geschiedt mededeling doordat de notulen van de vergadering 
worden overhandigd aan de gevolmachtigde en de derde. De overhandiging is geen verte-
genwoordigingshandeling; de persoon die de notulen ondertekent en overhandigt is een 
boodschapper, geen vertegenwoordiger.1040, 1041

649. Formulering besluit tot volmachtverlening. Het komt voor dat, naar de letter geno-
men, het besluit waar het de volmacht betreft beperkt is tot een besluit: “The board resolves 
to grant a power of attorney to […]” (in de opinionpraktijk luiden besluiten in de meeste 
gevallen in het Engels). Strikt genomen wordt in dat geval in het besluit de volmacht 
niet verleend. De externe rechtshandeling van volmachtverlening moet worden onder-
scheiden van de interne handeling van het besluit tot volmachtverlening. Een vraag is 
of een besluit met een aldus beperkte formulering desalniettemin voldoende is voor een 
validly signed opinion. Voor zover de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht, 
kan een bevestigend antwoord op drie pijlers worden gebouwd. In de eerste plaats behoeft 
het bestuursbesluit uitleg. Voor die uitleg kan worden aangeknoopt bij de regeling voor 
uitleg van rechtshandelingen.1042 Dat brengt mee dat aan het besluit de betekenis mag 
worden gegeven die daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag worden 
toegekend (art. 3:35 BW). Zonder aanwijzingen van het tegendeel, is die redelijke uitleg 
dat het besluit strekt tot het verlenen van de in het besluit genoemde volmacht, en niet 
uitsluitend tot het nemen van een besluit daartoe. Het bestuur zal een zo ruime strekking 
hebben gewild. Van het fijnzinnige onderscheid tussen het besluit als interne rechtshande-
ling en de volmacht als externe rechtshandeling zal het bestuur zich meestal niet bewust 

1038 Asser/Van Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396. 
1039 Dat mededeling aan de derde volstaat, wordt met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 3, p. 253, verdedigd 

door Asser/Kortmann 2-I 2004/23, Van der Korst & Gerver in GS Vermogensrecht, art. 3:60, aant. 4, 
Hartkamp 2005/78, Bloembergen & Van Schendel 2013/95, Van Schilfgaarde 1981, p. 313, Van Oven, 
NV 1975, p. 180, Schoordijk, WPNR 1980, p. 872. Anders: Van Schaick 2011/13. Genuanceerd – de 
volmacht kan worden verleend door een verklaring aan de derde, maar de vertegenwoordiging moet 
van die verklaring kennis nemen – Asser/Van der Grinten 2-I 1985/23, achterhaald door Asser/Van der 
Grinten 2-I 1990/23.

1040 Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:130, aant. 4 en Assink 2013 (deel 1), p. 305.
1041 Als de notulen van de vergadering waarin de volmacht is verleend, zijn getekend door een of meer ver-

tegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kan voorts die ondertekening zo worden uitgelegd dat daarin 
de verlening van de in de notulen tot uitdrukking gebrachte volmacht besloten ligt. Ten minste kan die 
ondertekening bij de derde jegens wie op grond van de volmacht wordt gehandeld, het gerechtvaardigd 
vertrouwen wekken dat de volmacht is verleend, zodat de opinionvennootschap zich op het ontbreken 
van de volmacht niet mag beroepen (art. 3:61 lid 2 BW); vgl. (ook met het oog op buitenlandsrechtelijke 
complicaties) nr. 649 e.v.

1042 Dat spreekt vanzelf voor zover het besluit een rechtshandeling is. In welke gevallen een beslissing van 
het bestuur een rechtshandeling is, is omstreden; vgl. noot. 871.
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geweest zijn. In de tweede plaats is een volmacht in beginsel vormvrij; er zijn uitzonde-
ringen, maar voor zover die in de opinionpraktijk van belang zijn – te denken is in het 
bijzonder aan de uitzondering voor volmachten tot hypotheekverstrekking (art. 3:260 lid 
3 BW; zie nr. 652) – wordt er altijd voor gezorgd dat er een volmacht is waarvan de geldig-
heid buiten twijfel is. De volmacht kan dus ook mondeling worden verleend, of besloten 
liggen in gedragingen van de volmachtgever (art. 3:37 lid 1 BW). Als het bestuur van een 
opinionvennootschap een besluit tot volmachtverlening neemt en vervolgens dat besluit 
meedeelt (of doet meedelen) aan de gevolmachtigde (vgl. nr. 648), is het redelijk aan te 
nemen dat in die gedragingen de volmachtverlening besloten ligt.1043 In de derde plaats 
wordt, als vangnet, de derde beschermd door de regel dat, als de derde op grond van een 
verklaring of gedraging van de volmachtgever heeft aangenomen en redelijkerwijs mocht 
aannemen dat een volmacht bestond, de volmachtgever zich op de onjuistheid van die 
veronderstelling niet mag beroepen (art. 3:61 lid 2 BW). Het besluit van het bestuur van 
de opinionvennootschap tot volmachtverlening en het bekend maken van dat besluit aan 
de derde wekt het gerechtvaardigd vertrouwen dat de volmacht daarmee is verleend.1044 
Elk van de drie genoemde pijlers is sterk genoeg om de conclusie te dragen dat een beperkt 
geformuleerd besluit voldoende is om een validly signed opinion te kunnen geven. Een en 
ander laat onverlet dat het de voorkeur verdient dat in het bestuursbesluit ondubbelzin-
nig tot uitdrukking wordt gebracht dat bij het besluit de volmacht ook wordt verleend, 
bijvoorbeeld: “The board resolves to grant and hereby grants a power of attorney to […]”.

650. Volmacht naar buitenlands recht. Voor zover op de volmacht buitenlands recht van 
toepassing is (zie nr. 633), is de zaak ingewikkelder. In dat geval moet worden onderschei-
den. De vraag hoe het bestuursbesluit moet worden uitgelegd, blijft een vraag van het 
op de opinionvennootschap toepasselijke Nederlandse recht. Ook als de volmacht wordt 
beheerst door buitenlands recht, blijft de eerste in nr. 649 genoemde pijler dus overeind. 
Of de aldus tot uitdrukking gebrachte wil voldoende is om een volmacht tot stand te bren-
gen – de tweede in nr. 649 genoemde pijler – is een vraag van het op de volmacht toepas-
selijke recht. Voor zover de derde in nr. 649 genoemde pijler noopt tot toerekening van 
gedragingen – het besluit van het bestuur van de opinionvennootschap tot volmachtver-
lening en het bekend maken van dat besluit aan de derde – aan de opinionvennootschap, 
blijft Nederlands recht van toepassing. De in de derde pijler besloten vraag of de derde 
redelijkerwijs mocht aannemen dat een volmacht bestond, is een vraag van het op de vol-
macht toepasselijke recht. Voor zover op enige pijler buitenlands recht van toepassing is, 
kan de opiniongever afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659.

1043 Vlg. noot 1039.
1044 Omdat het besluit schriftelijk is vastgelegd, is er ook het met het oog op de opinion vereiste schriftelijk 

bewijs; vgl. nr. 243.
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651. Reikwijdte volmacht. De opiniongever moet beoordelen of de volmacht die hij onder 
ogen krijgt, voldoende is voor de ondertekening door de gevolmachtigde van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet.1045 De reikwijdte van een volmacht wordt bepaald 
door hetgeen de volmachtgever en de gevolmachtigde over en weer hebben verklaard en 
uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen begrijpen. Daarbij is de verklaring 
of gedraging waarbij de volmacht werd verleend van bijzonder belang.1046 In de praktijk 
wordt de reikwijdte van de volmacht aldus doorgaans bepaald door zijn tekst. Ook de 
derde met wie de gevolmachtigde handelt, mag van die tekst uitgaan, tenzij dat onder de 
gegeven omstandigheden onredelijk is (art. 3:61 lid 2 BW).1047 De opiniongever behoeft 
in elk geval niet verder te kijken dan de tekst; zie nr. 250 e.v. Soms zal de volmacht de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met zoveel woorden noemen. In andere geval-
len zal de volmacht meer abstract zijn geformuleerd, en bijvoorbeeld zien op onderteke-
ning van “all documents that the authorised person considers necessary or desirable in 
connection with the Transaction”, met een beschrijving of definitie van “Transaction”. 
Bij het beoordelen van een dergelijke tekst behoeft geen te grote gestrengheid te wor-
den betracht. Het is voldoende dat redelijkerwijs uit de tekst kan worden afgeleid dat hij 
mede ziet op het ondertekenen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als dat 
zo is, mag voor zover Nederlands recht van toepassing is de opiniongever ervan uitgaan 
dat de volmacht voldoende ruim is (art. 3:61 lid 2 BW; vgl. nr. 649). De door sommige 
opiniongevers gekozen aanpak te verlangen dat de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, altijd met zoveel woorden in de volmacht wordt genoemd, verdient geen navolging. 
Hij is onnodig en kan tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als de opinion ziet op meer 
rechtsverhoudingen en daaraan op een laat moment nog een of meer rechtsverhoudingen 
worden toegevoegd. Voor zover buitenlands recht van toepassing is, moet de vraag naar 
de reikwijdte van de volmacht worden beoordeeld naar dat recht. Op dat punt kan de 
opiniongever afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659. Een 
aandachtspunt zijn daden van beschikking, mogelijk met inbegrip van de vestiging van 
zekerheidsrechten als pandrecht en hypotheek en vergelijkbare rechten naar buitenlands 
recht.1048 Een algemene volmacht strekt zich slechts uit tot daden van beschikking als de 

1045 Een volmacht reikt onvermijdelijk niet buiten de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
het orgaan of de functionaris – meestal het bestuur of een bestuurder – dat of die de volmacht in naam 
van de rechtspersoon heeft verleend; Asser/Maeijer 2-II 1997/88. De opiniongever moet vaststellen of 
de ondertekening van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen die grenzen valt.

1046 HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9243, NJ 2012/686.
1047 Van Schaick 2011/12, die er terecht op wijst dat in de praktijk andere omstandigheden dan de tekst van 

de volmacht voor de derde meestal onzichtbaar zijn, zodat die hem niet kunnen worden tegengewor-
pen. Meer genuanceerd Asser/Kortmann 2-I 2004/37.

1048 Of de vestiging van zekerheidsrechten en andere beperkte rechten zonder meer een daad van beschik-
king in de zin van art.  3:62 is, is omstreden. Bevestigend Van der Korst, in: GS Vermogensrecht, 
art.  3:63, aant. 2, ontkennend Asser/Kortmann 2-I /27, met verwijzing naar HR 23 april 1982, 
ECLI:NL:HR:1982:AC7611, NJ 1983/240. De vraag kan rijzen of de uitgifte van aandelen een daad van 
beschikking is. De lijn van Asser/Kortmann volgend – een daad van beschikking is een daad die naar 
verkeersopvatting niet als normaal beheer geldt – zal uitgifte van aandelen soms wel – denk aan uitgifte 
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volmacht dat ondubbelzinnig bepaalt (art. 3:62 lid 1 BW).1049, 1050 Hetzelfde geldt voor een 
bijzondere volmacht die in algemene bewoordingen is gesteld, behalve voor zover de vol-
macht is verleend tot het bereiken van een bepaald doel. In dat geval strekt de volmacht 
zich uit over alle daden van beschikking die dienstig kunnen zijn aan dat doel (art. 3:62 
lid 2 BW).1051 Een volmacht die, overeenkomstig het hierboven gegeven voorbeeld, ziet op 
“all documents that the authorised person considers necessary or desirable in connection 
with the Transaction” is een volmacht voor een bepaald doel – het tot stand brengen van 
de Transaction – en strekt zich daarmee uit tot daden van beschikking die dienstig kun-
nen zijn aan de Transaction. Een verder aandachtspunt kan er zijn als de volmachtgever 
en de gevolmachtigde beide partij zijn bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of 
de gevolmachtigde de rechtsverhouding mede aangaat als gevolmachtigde van een andere 
partij daarbij. In de opinionpraktijk is het eerste ongebruikelijk, maar komt het laatste 
met regelmaat voor. Denk aan het geval dat eenzelfde gevolmachtigde optreedt voor ver-
schillende groepsmaatschappijen die alle partij zijn bij de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. Tenzij anders is bepaald, kan de gevolmachtigde alleen wederpartij van zijn 
volmachtgever zijn als de volmacht de rechtsverhouding zo nauwkeurig bepaalt, dat strijd 
tussen de belangen van volmachtgever en gevolmachtigde uitgesloten is (art. 3:68 BW). 
In de opinionpraktijk bepaalt de volmacht nagenoeg altijd anders. Als de gevolmachtigde 
lasthebber is en niet anders is bepaald, mag hij alleen als lasthebber van de wederpartij 
van zijn volmachtgever optreden als aan dezelfde voorwaarde is voldaan (art. 7:417 BW). 
Zijn volmacht is in dat geval dienovereenkomstig beperkt. Als de gevolmachtigde optreedt 
op grond van een andere rechtsverhouding dan lastgeving, is denkbaar dat door analoge 
toepassing van de lastgevingsregeling hetzelfde geldt.1052 In de opinionpraktijk bepaalt 
de volmacht echter nagenoeg altijd dat de gevolmachtigde ook als gevolmachtigde van 
wederpartijen mag optreden.

van personeelsaandelen in het kader van een bestaande personeelsregeling – en soms niet – groot-
scheepse uitgifte van aandelen bij een publieke plaatsing daarvan – een daad van beschikking zijn.

1049 Een algemene volmacht is een volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen 
omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten (art.  3:62 lid 1 BW). In de opi-
nionpraktijk komen algemene volmachten weinig voor. Alleen bij het handelsregister gedeponeerde 
volmachten (zie nr. 646) zijn wel eens algemeen. 

1050 De ondubbelzinnige bepaling moet schriftelijk zijn vastgelegd (art. 3:62 lid 1 BW). In de opinionprak-
tijk is dat altijd het geval; vgl. nr. 243.

1051 Een algemene volmacht is een volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelin-
gen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten (art.  3:62 lid 1 BW). In de 
opinionpraktijk zijn algemene volmachten doorgaans in het handelsregister ingeschreven algemene 
procuraties. Waar uitsluiting (mits ondubbelzinnig) van bepaalde onderwerpen aan een algemene vol-
macht niet zijn algemene karakter ontneemt, zal een algemene procuratie die beperkt is tot een bepaald 
bedrag (“alle rechtshandelingen waarmee een bedrag van niet meer dan EUR X is gemoeid”) een alge-
mene volmacht zijn. Het gevolg is dat de procuratie zich niet uitstrekt tot daden van beschikking, tenzij 
zij schriftelijk en ondubbelzinnig anders bepaalt. Een bijzondere volmacht is elke volmacht die niet 
algemeen is; Parl. Gesch. Boek 3, p. 268 en zie Asser/Kortmann 2-I 2004/27.

1052 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/231. De volmachtregeling zelf staat er niet aan in de weg dat de gevol-
machtigde mede optreedt als gevolmachtigde van een andere partij bij de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet; Van Schaick 2011/38.
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652. Vorm volmacht. De opiniongever moet zich de vraag stellen of de vorm van de vol-
macht die hij bestudeert, voldoende is voor het met de volmacht beoogde doel. Die vraag 
moet vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste invalshoek is die van de vol-
macht zelf. Een volmacht heeft een geldige vorm als hij voldoet aan de vormvereisten van 
het recht dat op de volmacht van toepassing is, of van het recht van het land waar de vol-
macht is verleend (art. 10:12 lid 1 BW.) Nederlands recht stelt op dit punt in het algemeen 
geen eisen. Een voor de opinion relevante uitzondering geldt de volmacht tot het ver-
richten van daden van beschikking. Die moet schriftelijk worden verleend (art. 3:62 lid 1 
BW). Voor zover het op de volmacht toepasselijke recht eisen stelt, kan de opiniongever 
afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659. De tweede invalshoek 
is die van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De opiniongever moet onder ogen 
zien of dat recht eisen stelt aan de vorm van de volmacht. Nederlands recht doet dat in 
het algemeen niet. Een voor de opinionpraktijk relevante uitzondering geldt voor een vol-
macht tot hypotheekverstrekking. Deze moet de vorm hebben van een authentieke akte 
(art. 3:260 lid 3 BW). De akte mag in het buitenland zijn opgemaakt, mits hij naar zijn 
vorm volgens de regels van het betrokken buitenland de authentieke akte het meest bena-
dert.1053 Of een buitenlandse akte aan die eis voldoet, kan de opiniongever niet beoordelen. 
Hij zal ter zake een assumption moeten opnemen. Als de rechtsverhouding waarop de opi-
nion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht, kan het recht van de rechtsverhouding 
eisen stellen aan de vorm (of de inhoud) van de volmacht. Voor zover buitenlands recht 
van toepassing is, kan de opiniongever echter afgaan op de ter zake door hem opgenomen 
assumption; zie nr. 744.

653. Assumptions en qualifications. Als uit een document niet blijkt wie het heeft 
ondertekend, past het dat de opiniongever daarover een assumption opneemt. Als uit een 
document blijkt dat het is ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuur-
der van de opinionvennootschap, is een assumption onnodig. Blijkt dat ondertekening 
is geschied door een gevolmachtigde, dan zullen passende assumptions veelal op hun 
plaats zijn. De opinionparagraaf vergt in het algemeen geen andere bijzondere qualifica-
tions. De opinionparagraaf wordt beperkt door de bankruptcy qualification.

654. Ondertekenaar document blijkt. Voor zover uit een document – de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, of een volmacht – blijkt wie het document heeft ondertekend, 
behoort de opiniongever vast te stellen of de betrokkene tot ondertekening bevoegd was. 
Wie een document heeft ondertekend, “blijkt” als de naam van de betrokkene leesbaar in 
het document is opgenomen. Een assumption omtrent de ondertekening is in dit geval 
onnodig; zie echter nr.  655.1054 Als toch een assumption is opgenomen, ontslaat dat de 

1053 HR 21 november 1952, NJ 1953/574 en Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/328. Wat een authen-
tieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv.

1054 Het is denkbaar dat voor de opinion meer documenten van belang zijn en dat uit sommige wel en 
uit andere niet blijkt wie het document heeft ondertekend. In dat geval is, om de opinion niet 
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opiniongever niet van zijn onderzoeksplicht. Met de incorporation opinion is de validly 
signed opinion het hart van de capacity opinions. Vaststellen of een ondertekenaar onder-
tekeningsbevoegd is, is in het algemeen betrekkelijk eenvoudig. Door dat eenvoudige werk 
op een zo wezenlijk punt achterwege te laten, verzaakt de opiniongever zijn zorgplicht.

655. Ondertekenaar in hoedanigheid. Dat in een document de naam van de onderteke-
naar is opgenomen, brengt niet in alle gevallen mee dat de opiniongever kan vaststel-
len dat de ondertekenaar ondertekeningsbevoegd was. Te denken is aan een geval waarin 
een volmacht is verleend aan personen in een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld aan 
“all lawyers and paralegals” werkzaam op een bepaald notarissenkantoor. Als dat nota-
rissenkantoor niet het kantoor van de opiniongever is, zal de opiniongever doorgaans 
niet eenvoudig kunnen vaststellen of de ondertekenaar de vereiste hoedanigheid heeft. 
In dat geval is een assumption omtrent ondertekening niet ongepast. Wil de opinion-
ontvanger geruststelling omtrent de geldigheid van de ondertekening, dan kan hij zich 
tot het betrokken notarissenkantoor wenden. Een assumption is echter niet vereist: de 
opiniongever mag er ook (stilzwijgend) van uitgaan dat de notaris heeft vastgesteld dat de 
ondertekenaar de vereiste hoedanigheid heeft; vgl. nr. 257.

656. Ondertekenaar document blijkt niet. Als uit een document niet blijkt – in de in nr. 654 
bedoelde zin – wie een document heeft ondertekend, moet de opiniongever omtrent de 
ondertekening een assumption opnemen.1055 Het verdient de voorkeur dat de assumption 
zo is opgezet, dat de opinionontvanger aan de hand daarvan eenvoudig kan vaststellen of 
een ondertekenaar tot ondertekening bevoegd is (vgl. nr. 280), bijvoorbeeld:

The Agreement has been signed on behalf of the Company by Mr X as one of its 
managing directors or by a person named as authorised representative in the Power 
of Attorney.

Als de opiniongever verzuimt een assumption op te nemen, rijst de vraag wat daarvan de 
gevolgen zijn. Het risico hoort in dat geval in beginsel bij de opiniongever te liggen. Met de 
validly signed opinion wil de opinionontvanger bevestiging ontvangen dat de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, door de opinionvennootschap geldig is ondertekend. Het 
is aan de opiniongever om ervoor te zorgen dat hij het onderzoek doet dat nodig is om die 
bevestiging zonder voorbehoud te kunnen geven. Een assumption omtrent ondertekening 
is dan ook geen vanzelfsprekendheid; als volledig onderzoek is gedaan, kan – en behoort – 
de assumption achterwege blijven; zie nr. 654. Anders dan bijvoorbeeld de authenticity 

 nodeloos  ingewikkeld te maken, een breed opgezette assumption omtrent ondertekening, begrijpelijk. 
Bijvoorbeeld: “One of the Company’s managing directors has signed each Agreement.” Een dergelijke 
assumption ontslaat de opiniongever echter niet van de verplichting om daar waar wel blijkt wie een 
document heeft ondertekend, vast te stellen of de betrokkene daartoe bevoegd was.

1055 Vgl. Nijnens 1996, p. 89.
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assumption (vgl. nr. 467) geldt een assumption omtrent ondertekening daarom niet onge-
acht of zij is opgenomen. Als het onderzoek door de opiniongever beperkt heeft moeten 
blijven – omdat hij niet heeft kunnen vaststellen wie een document heeft ondertekend – 
moet hij de opinionontvanger daarop wijzen. Laat hij dat na, dan mag de opinionontvan-
ger ervan uitgaan dat het onderzoek volledig is geweest. Een uitzondering is te maken 
voor het geval dat de opinionontvanger weet dat de opiniongever alleen een document 
heeft ontvangen dat niet ondertekend is. De opinionontvanger mag er niet van uitgaan dat 
onderzoek is gedaan waarvan de opinionontvanger weet dat de opiniongever het niet heeft 
kunnen doen. In dat geval is de validly signed opinion zonder betekenis en moet zij voor 
niet geschreven worden gehouden. De opinion is dan onzorgvuldig gegeven – een opi-
niongever hoort geen betekenisloze opinions op te nemen; vgl. nr. 285 – maar die onzorg-
vuldigheid is voor de opiniongever zonder gevolgen.

657. Ondertekening na afgifte opinion. Een vraag is hoe de assumption moet luiden als 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, pas wordt ondertekend nadat de opinion is 
afgegeven. Als de bedoeling is dat ondertekening in de onmiddellijke toekomst geschiedt 
– op de dag waarop de opinion wordt afgegeven of een van de dagen daarna – is een 
assumption waarin wordt verondersteld dat de rechtsverhouding zal worden getekend 
door een bij naam genoemde persoon “as a managing director of the Company” aanvaard-
baar. In de assumption ligt dan een veronderstelling besloten dat in de tussentijd de verte-
genwoordigingsregeling in de statuten van de opinionvennootschap niet wordt gewijzigd 
en dat de betrokken bestuurder niet defungeert. Als ondertekening mogelijk verder weg 
ligt – te denken is aan aanvullende pandaktes bij stille verpanding van vorderingen1056 – is 
het echter aangewezen een assumption op te nemen die ook juist is in gewijzigde omstan-
digheden, bijvoorbeeld:

Each Additional Deed of Pledge will have been signed on behalf of the Company by its 
managing directors in accordance with its articles of association.

Die assumption scherpt de opinionontvanger in dat hij te zijner tijd alsnog moet nagaan 
wie voor de opinionvennootschap ondertekeningsbevoegd is.

658. Ondertekening krachtens volmacht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
is ondertekend krachtens volmacht, moet de opiniongever ervan uitgaan dat de volmacht 

1056 Stil pandrecht op vorderingen kan alleen kan worden gevestigd op vorderingen die bestaan of recht-
streeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsverhouding (art.  3:239 lid 1 BW). Is de 
bedoeling dat een stil pandrecht zich uitstrekt over meer – toekomstige vorderingen die niet voort-
vloeien uit een bestaande rechtsverhouding – dan moet periodiek een nieuwe pandakte worden ver-
leden, waarbij de vorderingen worden verpand die dan bestaan of voortvloeien uit een dan bestaande 
rechtsverhouding. 
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die hij heeft bestudeerd, nog van kracht is. Het is gebruikelijk dat daarover een assump-
tion wordt opgenomen, bijvoorbeeld:

The Power of Attorney remains in force without modification.

Dat de opiniongever dit heeft aangenomen, is echter vanzelfsprekend: als er geen aanwij-
zingen van het tegendeel zijn, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de documenten die 
hem worden voorgelegd, nog van kracht zijn; zie nr. 246. Als de assumption ontbreekt, 
moet zij daarom worden geacht toch te zijn opgenomen.1057 Als de volmacht is ingeschre-
ven in het handelsregister, is de assumption overbodig: aan hetgeen in het handelsregis-
ter is ingeschreven, is de opinionvennootschap gebonden; zie nr. 419 e.v. Het komt voor 
dat de volmacht bepaalt dat hij onherroepelijk is. Als de volmacht daadwerkelijk onher-
roepelijk is, is de assumption overbodig. Voor zover op de volmacht Nederlands recht 
van toepassing is, is een beding van onherroepelijkheid echter slechts geldig voor zover 
de rechtshandeling waarop de volmacht ziet in het belang is van de gevolmachtigde of 
een derde (art. 3:74 lid 1 BW).1058, 1059 Een geldig onherroepelijkheidsbeding kan door de 
rechter wegens gewichtige redenen worden gewijzigd of buiten werking gesteld (art. 3:74 
lid 4 BW).

659. Haags Vertegenwoordigingsverdrag. Uit de uiteenzetting in nr.  633 volgt dat het 
veelal niet eenvoudig is vast te stellen welk recht een volmacht beheerst. In sommige 
gevallen zal, meestal in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een recht zijn aange-
wezen dat de opinionvennootschap en de derde jegens wie met de volmacht wordt gehan-
deld door ondertekening van die rechtsverhouding aanvaarden. Als dat recht Nederlands 

1057 Zij is dan een implied assumption.
1058 Wanneer het door de wet geëist belang bestaat, is niet duidelijk; vgl. over het begrip Asser/Kortmann 

2-I 2004/69, Van der Korst, in: GS Vermogensrecht, art.  3:74, aant. 5 en Van Schaick 2011/66. In de 
Nederlandse bancaire financieringspraktijk komt voor dat, in gevallen waarin de kredietnemer vol-
macht verstrekt tot het ondertekenen van de financieringsdocumentatie, de advocaat van de financier 
(of financiers) verlangt dat die volmacht onherroepelijk wordt gemaakt. Dat moet voorkomen dat als 
de financier ooit tegengeworpen krijgt dat de volmacht op grond waarvan de financieringsdocumen-
tatie was getekend, al voor de ondertekening was ingetrokken. Hoewel de leninggever er zonder twijfel 
belang bij heeft een dergelijk verweer te voorkomen, lijkt dat niet een belang waarop art. 3:74 lid 1 BW 
ziet; vgl. Parl. Gesch. Boek 3, p. 292 – een financieel belang van de gevolmachtigde bij het uitoefenen 
van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid is niet een belang waarop de wet ziet. De financier, geadvi-
seerd door zijn advocaat, behoort dit alles te weten, zodat een beroep op art. 3:74 lid 2 BW – als een 
volmacht een onherroepelijkheidsbeding bevat, mag de wederpartij aannemen dat het geldig is tenzij 
het tegendeel voor haar duidelijk kenbaar is – is uitgesloten. Voor zover de volmacht mede ziet op het 
aangaan van bijvoorbeeld zekerheidsdocumentatie – pand- en hypotheekaktes – waartoe de zeker-
heidsgever jegens de zekerheidsnemer verplicht is, lijkt de onherroepelijkheid wel in het belang van de 
financier.

1059 Een onherroepelijkheidsbeding dat strijdt met art. 3:74 lid 1 BW is nietig (art. 3:40 lid 1 BW). Doorgaans 
treft de nietigheid alleen de onherroepelijkheid, zodat de volmacht voor het overig in stand blijft; Asser/
Kortmann 2-I 2004/73 en Van der Korst, in: GS Vermogensrecht, art. 3:74, aant. 9; schijnbaar voorzich-
tiger Van Schaick 2011/68.
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recht is, kan de opiniongever zelfstandig beoordelen of de volmacht geldig en voldoende 
ruim is. Als een ander dan Nederlands recht is aangewezen, valt die beoordeling buiten 
de Nederlandsrechtelijke deskundigheid van de opiniongever. Als geen recht is aange-
wezen, is door de complexe regeling in het Haags Vertegenwoordigingsverdrag – die al 
naar gelang de feiten naar het recht van verschillende landen verwijst – voor de opinion-
gever meestal niet eenvoudig vast te stellen welk recht op de volmacht van toepassing is. 
Hij moet dan dus rekening houden met de mogelijkheid dat buitenlands recht geldt. In 
alle gevallen kunnen voorrangsregels van een land waarmee het geval is verbonden en de 
openbare orde de toepassing van het overigens toepasselijke recht doorkruisen; zie nr. 633. 
Het is passend dat de opiniongever de onzekerheden waarmee een volmacht omgeven is, 
in een assumption tot uitdrukking brengt. De assumption kan bijvoorbeeld luiden:

No rule of law (other than Dutch law) that under the 1978 Hague Convention on the 
Law applicable to Agency applies or may be applied to the existence and extent of the 
authority of any person authorised to sign the Agreement on behalf of the Company 
under the Power of Attorney, adversely affects the existence and extent of that author-
ity as expressed in the Power of Attorney.

Deze assumption is gebouwd op het uitgangspunt dat de volmacht, ongeacht het daarop 
toepasselijke recht, de gevolmachtigde de bevoegdheid geeft die blijkt uit de bewoordin-
gen van de volmacht (“the existence and extent of that authority as expressed in the Power 
of Attorney”). Dat lijkt een redelijk uitgangspunt. De assumption veronderstelt vervol-
gens dat het uitgangspunt niet wordt doorkruist door enig recht dat onder het Haags 
Vertegenwoordigingsverdrag op de volmacht van toepassing is. Die veronderstelling ziet 
in de eerste plaats op buitenlands recht dat de volmacht mogelijk beheerst. In de tweede 
plaats vallen onder de veronderstelling voorrangsregels van andere landen, die op de vol-
macht eventueel van toepassing zijn, en regels van openbare orde. De assumption bevat 
een uitzondering voor Nederlandsrechtelijke regels (“other than Dutch law”). Voor zover 
de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht, behoort de opiniongever te beoorde-
len of de volmacht genoegzaam is. Dat Nederlands recht langs de band van voorrangsre-
gels of de openbare orde, roet in het eten gooit, is onaannemelijk.1060

660. Handelingsbevoegdheid gevolmachtigde. Sommige opiniongevers nemen in hun opi-
nion een assumption op met de strekking dat de gevolmachtigde de “capacity” moet heb-
ben als gevolmachtigde op te treden. Het is aannemelijk dat de vraag of de gevolmachtigde 

1060 De vraag kan rijzen of de Nederlandse regel dat een volmacht slechts binnen grenzen onherroepelijk 
kan zijn (zie nr. 658), de eventuele onherroepelijkheid van een buitenlandse volmacht kan doorkruisen. 
De Nederlandse regel kan echter bezwaarlijk worden beschouwd als een regel die raakt aan Nederlandse 
“openbare belangen, zoals [de] politieke, sociale of economische organisatie”. Hij is daarmee geen voor-
rangsregel; vgl. noot 1024. Openbare orde is een zo eng begrip (vgl. noot 1203) dat de regel ook daar niet 
onder te vangen valt.
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die “capacity” moet hebben, wordt beheerst door het recht dat de volmacht beheerst.1061 
Voor zover de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht, is een dergelijke assump-
tion daarmee overbodig: handelingsonbekwaamheid maakt een persoon niet onbekwaam 
als gevolmachtigde op te treden (art.  3:63 lid 1 BW).1062 Voor zover de volmacht wordt 
beheerst door buitenlands recht, gaat de assumption op in de assumption over de geldig-
heid van de volmacht naar buitenlands recht; zie nr. 659. De assumption kan daarom beter 
achterwege blijven; vgl. nr. 277.1063, 1064

661. Bankruptcy qualification van toepassing. De validly signed opinion wordt beperkt 
door de bankruptcy qualification. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegen-
woordigers van de opinionvennootschap kan door faillissement, surseance van betaling 
en noodregeling daarvan op twee manieren worden geraakt. In de eerste plaats kan insol-
ventie van de opinionvennootschap tot gevolg hebben dat een vertegenwoordiger zijn ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid verliest. Raakt de opinionvennootschap in faillissement, 
dan eindigt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van gevolmachtigden die handelen 
krachtens een volmacht naar Nederlands recht (art. 3:72 BW).1065 Of hetzelfde geldt voor 
gevolmachtigden die handelen krachtens een volmacht die wordt beheerst door buiten-
lands recht, is niet geheel duidelijk. Bepalend is, of de regel dat een volmacht eindigt in 
faillissement, wordt gezien als een regel van faillissementsrecht of als een regel van ver-
tegenwoordigingsrecht. De schrijvers die zich over de kwestie uitspreken, verdedigen het 
laatste, maar houden een slag om de arm.1066 Wordt op de opinionvennootschap de nood-
regeling van toepassing, dan gaan alle bevoegdheden van bestuurders, met inbegrip van 
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, over op de bewindvoerder (art. 3:175 lid 1 Wft). In 
de tweede plaats, voor zover vertegenwoordigers hun vertegenwoordigingsbevoegdheid 
door de insolventie niet verliezen, wordt de insolvente boedel door handelingen die zij 
voor de opinionvennootschap aangaan in beginsel niet gebonden. Voor verbintenissen 
die vertegenwoordigers buiten de curator om voor een failliete opinionvennootschap aan-
gaan, is de boedel niet aansprakelijk (art. 24 Fw).1067 Vertegenwoordigers kunnen ook niet 
meer beschikken – bijvoorbeeld door het vestigen van een zekerheidsrecht – over het ver-
mogen van de opinionvennootschap (art. 23 Fw). Is de opinionvennootschap in surseance 

1061 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/210.
1062 Aldus ook Nijnens 1996, p. 64-65. Een minder gebruikelijke assumption met de strekking dat een 

bestuurder de “capacity” heeft om voor de opinionvennootschap op te treden is evenzeer overbodig.
1063 Vgl. over de noodzaak van een assumption Schlingmann, TVVS 1998, p. 6-8.
1064 In de Amerikaanse praktijk spreekt de assumption vanzelf, zodat zij kan worden weggelaten; Glazer, 

FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154.
1065 Wordt op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing, dan verliezen de bestuurders 

hun bevoegdheden, met inbegrip van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, aan de bewindvoerders 
(art. 3:175 Wft). De wet zegt echter niet dat ook gevolmachtigden hun vertegenwoordigingsbevoegd-
heid verliezen.

1066 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/224 en Verhagen 1995, p. 346-348. Vgl. ook Asser/Kortmann 2-I 
2004/58. 

1067 Een uitzondering op het beginsel geldt voor zover de boedel door de verbintenis is gebaat (art. 24 Fw).
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van betaling, dan geldt hetzelfde voor zover de bewindvoerder aan het handelen van de 
vertegenwoordigers geen medewerking heeft verleend (art. 228 Fw). Hoewel een uitdruk-
kelijke regel op dit punt ontbreekt, is aannemelijk dat voor noodregeling hetzelfde geldt 
(vgl. art. 3:175 lid 1 Wft).1068 Omdat een opinionontvanger niet is gebaat bij een rechtsver-
houding die weliswaar geldig is ondertekend maar waardoor de boedel van de opinion-
vennootschap niet is gebonden, zodat de opinionontvanger voor zijn vorderingen uit de 
rechtsverhouding geen verhaal kan nemen, zou een validly signed opinion zonder voorbe-
houd over een opinionvennootschap die insolvent is, misleidend zijn; vgl. nr. 285.1069

662. “Executed and delivered”. Sommige opinionontvangers verlangen dat de validly 
signed opinion luidt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is “validly executed 
and delivered”.

663. “Execution”. “Execution” is het verrichten van de handelingen die nodig zijn om 
een schriftelijke rechtsverhouding aan te gaan.1070 Het aangaan door een Nederlandse 
opinionvennootschap van een schriftelijke rechtsverhouding vergt niet meer dan dat 
de rechtsverhouding door de opinionvennootschap geldig wordt ondertekend. In een 
Nederlandsrechtelijke opinion kan “executed” daarom zonder bezwaar worden gebruikt 
als alternatief voor “signed”.1071

664. “Delivery”. Naar buitenlands recht, in het bijzonder onder Angelsaksische rechtstel-
sels, zijn bepaalde rechtsverhoudingen slechts geldig na “delivery” daarvan. “Delivery” is 
de overhandiging door de ene partij van een door haar ondertekende versie van een schrif-
telijke rechtsverhouding aan de andere partij, ten bewijze dat de overhandigende partij 
de wil heeft om aan de rechtsverhouding gebonden te zijn.1072 Ook andere handelingen 
dan overhandiging kunnen echter, enigszins afhankelijk van het toepasselijke recht en het 
geval, delivery opleveren.1073 Als delivery een voorwaarde is voor geldige totstandkoming 

1068 Art.  3:175 lid 1 Wft bepaalt dat door de noodregeling de bevoegdheden van de bestuurders van de 
betrokken bank of verzekeraar en, in geval van een verzekeraar, van zijn vertegenwoordigers, overgaan 
op de bewindvoerders.

1069 Vgl. Hof Amsterdam 6 juni 1996, ECLI:NL:HR:1995:ZC1925, NJ 1996/653 (advocaat handelt onrecht-
matig door een wederpartij te berichten dat zijn cliënt vrijelijk over door hem gehouden aandelen kan 
beschikken terwijl hij weet dat de cliënt failliet is). 

1070 Zie Black’s Law Dictionary: “execution” is “[v]alidation of a written instrument, such as a contract or 
will, by fulfilling the necessary legal requirements”. Vgl. over de betekenis van “duly executed” Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 280 e.v.

1071 Aldus ook Nijnens 1996, p. 89. Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945. 
1072 Vgl. Black’s Law Dictionary: “delivery” is “[t]he formal act of transferring something, such as a deed” 

en “delivery of a deed” is “[t]he placing of a deed in the grantee’s hands or within the grantee’s control. 
By this act, the grantor shows an intention that the deed operates immediately as a conveyance”. Vgl. 
ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 146: “’duly delivered’, i.e. signed with the required intent to 
create a legal, valid and binding agreement”.

1073 Zie Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 288-289. Zie ook, mede over de vraag naar welk recht moet 
worden bepaald of delivery geldig is geschiedt en over delivery naar New Yorks recht, Gruson, Hutter 
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van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vraagt de opinionontvanger die wil 
weten dat de rechtsverhouding geldig – “valid”; vgl. nr. 679 – is, met recht om een opinion 
over de delivery; zie nader nr. 665. Nederlands recht kent de eis van delivery echter niet. 
Naar Nederlands recht volstaat een verklaring die de wil tot het aangaan van de rechts-
verhouding inhoudt en die de wederpartij heeft bereikt (art. 3:33 jo. 3:37 lid 3 BW).1074 Als 
een opinion ziet op een Nederlandsrechtelijke rechtsverhouding, is een opinion dat die 
rechtsverhouding “validly executed and delivered” is, daarom misplaatst.1075

665. Assumption. Een oordeel geven dat een buitenlandse rechtsverhouding “validly 
delivered” is, plaatst de opiniongever voor een probleem. Delivery kan een feitelijke han-
deling vereisen; zie nr. 664. Voor zover de opiniongever al weet welke handeling nodig is, 
kan hij vaak niet vaststellen of zij is verricht. De opiniongever kan dat probleem oplossen 
met een assumption, bijvoorbeeld:

The Agreement has been delivered on behalf of the Company by Mr. X.

Nodig is een dergelijke assumption echter niet. De persoon die, door ondertekening 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, execution heeft verricht kan zelf voor 
delivery zorgen. Doet hij dat niet, dan zal hij een derde volmacht geven tot delivery over 
te gaan. Die volmacht kan besloten liggen in een gedraging, bijvoorbeeld de toezending 
van de ondertekende rechtsverhouding (of een kopie daarvan) aan een juridisch advi-
seur. De opinion dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is ondertekend, 
is gebouwd op een veronderstelling dat delivery, al dan niet krachtens geldige volmacht, 
is geschied.1076, 1077

& Kutschera 2003, p. 146 e.v.
1074 Delivery is echter niet een voor een Nederlands jurist volkomen mysterieus begrip. De Neder-

landsrechtelijke eis dat een rechtshandeling slechts werkt als zij de wederpartij daarbij heeft bereikt 
(art. 3:37 lid 3 jo. 3:33 BW) sluit aan bij de Amerikaanse invulling van delivery. De Engelse eis van wil 
tot gebondenheid is te herkennen in de regel dat een rechtshandeling een op rechtsgevolg gerichte wil 
vergt (art. 3:33 BW). 

1075 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 89. Vgl. over delivery ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
1076 Als geen assumption op dit punt is opgenomen, is zij een implied assumption.
1077 De vraag welke handelingen nodig zijn voor “execution” van de rechtsverhouding waarop de opinion 

ziet, kan vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste invalshoek is die van het recht dat van 
toepassing is op de opinionvennootschap. Naar Nederlands recht vergt geldige execution vanuit die 
invalshoek niet meer dan dat de rechtsverhouding door de opinionvennootschap geldig wordt onder-
tekend; vgl. nr. 663. De tweede invalshoek is die van het recht dat van toepassing is op de rechtsver-
houding; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 280. Dat recht kan aan geldige execution meer eisen 
stellen dan alleen ondertekening. Zo kennen Angelsaksische rechtstelsels voor een enkele rechtsver-
houding nog de eis dat de partijen daaraan hun “seal” hechten. Als er dergelijke eisen zijn, moet de 
opiniongever nagaan of de opinionvennootschap daaraan heeft voldaan. Voor zover de eisen meebren-
gen dat de opinionvennootschap enige feitelijke handeling verricht, stuit de opiniongever op dezelfde 
vragen als die waarvoor een opinion over “delivery” hem stelt. Nr. 665 is dan van overeenkomstige 
toepassing.
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666. VOF of CV. De in nr. 624 opgenomen tekst kan ook worden gebruikt voor een 
validly signed opinion over een VOF of CV. Een VOF of CV wordt vertegenwoordigd door 
de beherend vennoten. De vennootschapsakte kan de vertegenwoordigings bevoegdheid 
beperken. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om vast te stellen of een opi-
nionvennootschap die VOF of CV is, geldig is vertegenwoordigd, is vergelijkbaar met 
het onderzoek dat moet worden gedaan als de opinionvennootschap een rechtspersoon 
is. Hetzelfde geldt voor de met het oog op de opinion op te nemen assumptions. Als de 
validly signed opinion is opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, kan de 
opiniongever desgevraagd een opinion opnemen over de aansprakelijkheid van de ven-
noten van de opinionvennootschap.

667. Vertegenwoordiging. In beginsel is elke beherend vennoot van een VOF of CV – dat 
wil zeggen: elke vennoot die niet een commanditaire vennoot is – bevoegd de VOF of 
CV te vertegenwoordigen.1078, 1079 De vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt zich uit over 
alle rechtshandelingen die dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel van de 
VOF of CV.1080 Het beginsel lijdt uitzondering voor zover de vennootschapsakte de verte-
genwoordigingsbevoegdheid beperkt. Een beperking kan bijvoorbeeld inhouden dat een 
beherend vennoot niet vertegenwoordigingsbevoegd is, of dat hij bepaalde rechtshande-
lingen niet, alleen samen met een of meer andere beherende vennoten of alleen met goed-
keuring van de andere vennoten kan verrichten.1081, 1082 Een beherend vennoot kan binnen 
de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid een derde volmacht verlenen; vgl. 
over de geldigheid van een dergelijke volmacht nr. 632 e.v. en 632 e.v.1083, 1084

668. Onderzoek. Om een validly signed opinion over een VOF of CV te kunnen geven, 
moet de opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap bestuderen. Zie 

1078 Asser/Maeijer 5-V 1995/132. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/111.
1079 Omdat een VOF geen commanditaire vennoten kent, is elke vennoot van een VOF een beherend ven-

noot. Het begrip “beherend vennoot” wordt hier gemakshalve echter ook voor de VOF gebruikt. 
1080 De vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt zich daarmee ook uit over rechtshandelingen die niet tot 

het doel van de VOF of CV behoren. Het doel van de VOF of CV reikt niet verder dan handelingen die 
behoren tot de normale werkzaamheden van de VOF of CV. Andere handelingen die het doel kunnen 
dienen, passen niet binnen het doel; zie nr. 557.

1081 Asser/Maeijer 5-V 1995/132 en 134. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/111 en 113.
1082 Een beherend vennoot kan buiten de grenzen van zijn hier bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid 

op andere grond vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Denk in het bijzonder aan het geval dat de overige 
vennoten hem volmacht hebben verleend; zie Asser/Maeijer 5-V 1995/137, ook over andere gronden die 
meebrengen dat de VOF of CV door de beherend vennoot gebonden wordt, en vgl. Asser/Van Olffen 
7-VII* 2010/120.

1083 De wet kent geen tegenstrijdigbelangregeling voor de VOF en de CV. Zie echter, over een geval waarin 
een tegenstrijdig belang een beroep op de ruime vertegenwoordigingsregeling in de vennootschapsakte 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maakte Hof Den Bosch 2 april 2013, 
ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6726, JOR 2013/298. 

1084 Zie over de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een VOF die niet in het handelsregister is inge-
schreven noot 864.
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over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan met een han-
delsregisteruittreksel nr. 520. Als uit de vennootschapsakte blijkt dat de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van beherend vennoten is beperkt, moet de opiniongever nagaan of die 
beperkingen in acht genomen zijn. Zie voor het geval een beperking meebrengt dat binnen 
de opinionvennootschap enig besluit wordt genomen nr.  621. Als de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, in naam van de opinionvennootschap is ondertekend door een 
beherend vennoot en de opinionvennootschap is ingeschreven in het handelsregister, moet 
de opiniongever aan de hand van een handelsregisteruittreksel vaststellen of de beherend 
vennoot de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Als de opinionvennootschap 
niet is ingeschreven in het handelsregister, blijkt mogelijk uit de vennootschapsakte dat de 
beherend vennoot de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Denk aan het geval 
dat een CV maar één beherend vennoot heeft, die in de vennootschapsakte bij naam wordt 
genoemd. Biedt de vennootschapsakte onvoldoende houvast, dan zal de opiniongever over 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid een assumption moeten opnemen. De beherend ven-
noot van een VOF of CV is in de opinionpraktijk bijna altijd een BV of, uitzonderlijker, 
een buitenlandse rechtspersoon. In het eerste geval moet de opiniongever vaststellen of de 
BV bij de ondertekening van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is verte-
genwoordigd; vgl. daarover nr. 636 e.v. In het tweede geval moet de opiniongever in een 
assumption veronderstellen dat de buitenlandse rechtspersoon bij de ondertekening van 
de rechtsverhouding geldig vertegenwoordigd is. Als de rechtsverhouding waarop de opi-
nion ziet, is ondertekend door een gevolmachtigde, moet de opiniongever het in nr. 644 
e.v. beschreven onderzoek doen.

669. Assumptions; toepasselijkheid bankruptcy qualification. Zie over de in verband met 
een validly signed opinion op te nemen assumptions en de toepasselijkheid van de bank-
ruptcy qualification nr. 653 e.v.

670. Verbondenheid vennoten. Een validly signed opinion over een VOF of CV zal vaak 
zijn opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, waarin wordt bevestigd dat de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap afdwingbaar 
is. In dat geval kan de opinionontvanger verlangen dat in de opinion een opinion wordt 
opgenomen omtrent de aansprakelijkheid van de vennoten van de opinionvennootschap. 
De beherende vennoten van een VOF of CV zijn voor de verbintenissen daarvan hoof-
delijk aansprakelijk.1085 Commanditaire vennoten zijn jegens derden niet aansprakelijk. 
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot aansprakelijkheid jegens de overige vennoten om te 
delen in de verliezen van de CV tot het bedrag van hun inbreng. Een uitzondering geldt als 
(a) de naam van de commanditaire vennoot onderdeel is van de naam van de CV, of (b) de 

1085 Art. 18 en 19 lid 1 WvK en Asser/Maeijer 5-V 1995/143 en 347. 
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commanditaire vennoot (i) zich in het bestuur van de CV mengt, of (ii) de CV vertegen-
woordigt.1086 Een opinion op dit punt kan bijvoorbeeld luiden:

Each general partner of the Partnership is jointly and severally liable for the 
Partnership’s obligations.

Subject to limited exceptions, the liability of each limited partner of the Partnership is 
only to the Partnership and limited to payment of its agreed contribution.

1086 Asser/Maeijer 5-V 1995/369-372 en 378.
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